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KREDYTY
CHWILÓWKI
POŻYCZKI
Najskuteczniejsze biuro w Wałbrzychu
posiadamy oferty 15 banków
i 40 instytucji pozabankowych.
oferty dla: emerytów, rencistów,
pracujących, bezrobotnych
Indywidualnie podchodzimy do klienta, szukamy oferty do skutku !!!
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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Przydałby się na dziś Tadeusz Żeleński-Boy
Stanisław
Michalik

„Gdy chodzi o kreację
mitów, przewiduję dzień,
w którym nowoczesne ludy
będą miały boga przyrządzonego z amerykańska,
boga który istniał i który zostanie potwierdzony świadectwami gazet. Będzie
figurował w kościołach, a
obraz jego nie będzie zdany
na kaprys artysty, ale utrwali
się go fotograficznie. W tym
dniu cywilizacja dosięgnie
swego szczytu, wówczas

będą pływały po Wenecji
parowe gondole”.
Oto zdanie wypowiedziane przez Teofila Gautiera w rozmowie na „obiedzie literackim u Magny” w
Paryżu, w drugim dziesiątku
lat Cesarstwa. Obiady organizowali bracia Goncourt,
rysownik Gavarni, pisarz
Sainte-Beuve, Saint-Victor,
Berthelot i inni. Schodzili
się co sobotę. Przetrwał ten
obiad aż do katastrofy roku
1870.
Podczas tego obiadu, z
którego pochodzi cytowany fragment, padło jeszcze
wiele niezwykle trafnych,
ciekawych sentencji, oddających ducha epoki. Obiady literackie w Paryżu, to

coś podobnego jak „obiady
czwartkowe” w Warszawie
na dworze króla Stanisława
Augusta Poniatowskiego,
tylko że paryskie obiady
nie były inspirowane przez
żadnego
reprezentanta
władzy, były wolnym, niezależnym zgromadzeniem
ludzi nauki i kultury, swobodną wymianą myśli, poglądów, opinii.
-Byliście na wystawie?
(Mowa o słynnej Wystawie Paryskiej nowoczesnej
techniki) To ostatni cios
zadany przeszłości: amerykanizacja Francji, przemysł
bijący sztukę, parowa wyżymaczka rozpierająca się
kosztem obrazu - kontynuuje Gautier.
REKLAMA
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-Ja widziałem na wystawie rzecz straszliwą: porcelanowe wieńce z nieśmiertelników. Wspomnienia i
żale zamienione w jednorazowy wydatek - dołączył się
do rozmowy Berthelot.
-Znałem pewnego ateistę. Poszedł z przyjacielem
na ryby. Przyjaciel zarzucił
wędkę i wyciągnął kamień,
na którym było napisane:
„Nie istnieję”. Podpisane:
„Bóg”. Na to ateista mówi:
„A widzisz!”. Kiedy niedowiarstwo staje się wiarą,
głupsze jest od religii – powiedział Flaubert.
Saint-Beuve wtrąca, że
pogaństwo było zrazu ładną rzeczą, ale potem zmieniło się w istną zgniliznę, syfilis. Chrystianizm był rtęcią
na ten syfilis, ale za dużo jej
użyto, a teraz trzeba, żeby
ludzkość leczyła się z lekarstwa.
- Widzicie – ciągnie
Gautier – nieśmiertelność
duszy, wolna wola, to bardzo zabawne zajmować
się tym do dwudziestego
roku życia, ale potem to nie
uchodzi. Trzeba postarać
się mieć kochankę, urządzić
wygodnie u siebie, mieć
ładne obrazy, a zwłaszcza
dobrze pisać. Szczególnie
metafory, to ozdoba egzystencji. Religie starożytne
to były religie radości, uczty
życia. To jest różnica taka,
jak między wieńcem z róż
a chustką do nosa. Religia
chrześcijańska jest akceptowalna, kiedy się płacze. A
u kobiety religia jest częścią
płci.
-Och ten spleen – włącza się Taine – to choroba naszego wieku. Trzeba
zwalczać spleen wszystkimi
środkami higieny, moralności, metody!
Przytoczyłem
urywki
niezwykłych rozmów toczonych w atmosferze często bardzo gorącej, emocjonalnej przez francuską
plejadę najwybitniejszych
umysłów tej epoki. To jest
prawdziwa uczta duchowa,
śledzić tok dysputy, delektować się zaskakującymi
pointami, poznawać poglądy i temperamenty uczestniczących w tej zabawie
luminarzy.
Komu to wszystko zawdzięczamy? Powinienem
to zrobić na samym początku. Wymienić znakomite
nazwisko autora i tytuł jego
książki, którą cenię sobie jak

drogocenny skarb. To zasłużony dla Krakowa poeta,
krytyk literacki i tłumacz literatury francuskiej okresu
Młodej Polski, filar osławionego kabaretu „Zielony Balonik”, związanego z wyjątkową cukiernią artystyczną
w Krakowie, niemniej słynną „Jamą Michalikową”. Już
chyba wszystkim jest wiadome, nie może być inaczej,
chodzi o Tadeusza Boya Żeleńskiego, z zawodu lekarza, który przypadkowo stał
się literatem.
Moim skarbem jest 13sty tomik serii wydawniczej Państwowego Instytutu Wydawniczego dzieł
wszystkich Tadeusza Boya
Żeleńskiego z 1958 roku,
pt. „Obiad Literacki. Proust
i jego świat”. Piszę z sentymentem o tej książce, która
wywarła na mnie ogromne
wrażenie, bo relacja z paryskich obiadów jest zręcznie
sporządzoną
kompilacją
„Dzienników Goncourtów”,
dwóch braci, Edmunda i Juliusza, zaliczanych do awangardy literatury i sztuki drugiej połowy XIX wieku we
Francji. Boy Żeleński zrobił
to po mistrzowsku, wybrał
prawdziwe klejnoty myśli,
powiedzeń, anegdot, dowcipów z obszernych notatek
Goncourtów i wzbogacił
je własnymi uwagami i komentarzami. Nie jest moim
zamiarem rozpisywać się
szerzej o Boyu Żeleńskim.
Dla wielu Czytelników jest
wiadomo, że był on osobą dość kontrowersyjną,
trudną do zaakceptowania
dla konserwatywnej części
klerykalnego Krakowa, a
później także zacofanych
środowisk całej porozbiorowej Polski. Z bogatej literatury francuskiej, której był
admiratorem,
przemycał
idee i poglądy laickie, tropił
w swych wierszach i artykułach obłudę oraz zakłamanie mieszczaństwa i kleru
kryjące się pod pozorami
dostojeństwa i patriotyzmu.
Nasuwa się pytanie, po
co o tym wszystkim piszę?
Co to ma wspólnego z tytułem blogu? Przechodzę do
konkluzji. Przypomniał mi
się dwuwiersz, nie pamiętam już czyjego autorstwa
(czy to był Kern, czy Załuski
?):
„Człek chciałby czasem w
ślad iść Boya,
Ale nie może, bo ma
boja!”

Otóż to, całe życie mam
boja. Dziś, tak samo jak
dawniej, wolę nie pisać nic
złego o obecnej władzy mojego miasta, by się jej nie
narazić. Nie mogę napisać
nic dobrego o opozycji, bo
będzie to wyglądało, że się
jej podlizuję. A przecież nie
mam pewności, czy obecna opozycja nie sięgnie po
władzę w kolejnych wyborach, a obecna władza
stanie się znów opozycją.
Na dwoje babka wróżyła.
Trzeba więc być przezornym. Tymczasem lata lecą.
Z niepokojem obserwuję
jak wypełnia się cmentarz
komunalny pięknie położony na górce w pobliżu
kościoła Najświętszej Marii
Królowej Polski. Wszystkie miejsca widokowe już
prawie zajęte. A ja chciałbym znaleźć przynajmniej
miejsce pod płotem, ale
po właściwej, wewnętrznej
stronie cmentarza. Wprawdzie zakładam, że to nie nastąpi jeszcze w tej kadencji, ale „przezorny zawsze
ubezpieczony”. Podobnie
jak Lew Tołstoj w Jasnej
Polanie, nie chcę żadnych
kamiennych nagrobków.
Nie dość, że cię zasypią
ciężkim gruzem, to jeszcze
przycisną granitowymi płytami, ciężko oddychać. Nie
chcę też porcelanowych
wieńców z nieśmiertelników, wystarczą wiosenne
bratki i jesienne liście. Czy
to nie pięknie, skromnie i
oszczędnie? Tym co zmarli
wystarczy ludzka pamięć,
byle była to dobra pamięć,
ale tak zwykle bywa, że o
zmarłych mówi się lepiej
niż za życia, co pozwala
mi myśleć o śmierci optymistycznie. Ale zanim to
jeszcze nastąpi, chciałbym
poczytać od nowa „Obiad
Literacki” Tadeusza Boya
Żeleńskiego, dodając koniecznie do tego jego
„Słówka” i jeszcze kilka innych tytułów, np. Jolanty
Marii Kalety, bo liczę się
z tym, że jak już trafiła ze
swymi książkami do Głuszycy, to tak szybko z niej
nie wyjdzie. Niestety, mogę
spotkać się z anatemą części fanatycznej kościoła za
apoteozę Tadeusza Żeleńskiego, tak jak to ongiś bywało, mogą mnie wyzwać
od heretyka lub Żyda. Trzeba naprawdę wielkiej odwagi, by iść w ślad Boya, ale
nie mogę, bo mam boja.
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Gekon Expert: nowe miejsce, większa oferta

REKLAMA

Od kilku tygodni miłośnicy zwierząt i wędkarze
z Aglomeracji Wałbrzyskiej swoje kroki kierują
na ul. Chrobrego 55 w Wałbrzychu. To właśnie
tam otworzyło swoje podwoje nowe Centrum
Zoologiczno - Wędkarskie Gekon Expert.
– Z każdym dniem zwiększamy naszą ofertę
– podkreślają właściciele Gekon Expert.
Nowe Centrum Zoologiczno – Wędkarskie Gekon
Expert powstało z połączenia
uznanych na dolnośląskim
rynku: Gekon zoo, Gekon
aquariums i Gekon fishing.
Ssalon znajduje się blisko
Centrum Wałbrzycha – na
terenie zajmowanym przez
liczne hurtownie i sklepy
przy ul. Chrobrego 55. 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.
- Mamy już dziś ponad 120
sztuk akwariów słodkowodnych oraz ponad 100 gatunków ryb słodkowodnych. Do
tego oczywiście jest w naszej
ofercie około 60 gatunków
roślin. W ciągłej sprzedaży
mamy także bardzo szeroki
wybór akcesoriów dla psów,
kotów ptaków i gryzoni. A
różnego rodzaju karmy dla
zwierząt oferujemy w konkurencyjnych cenach. Ponadto dla stałych klientów
mamy atrakcyjne rabaty.
Zapraszamy codziennie: od
poniedziałku do soboty w
godzinach 9.00 – 20.00, a
w niedziele w godzinach
10.00 – 19.00. W naszej ofercie są między innymi: akwa-

ria 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 na-

szego 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.

Postaw na odblask
Od niedzieli, po zmianie czasu na zimowy, zmierzch zapada już przed
godziną 17.00, a z każdym dniem będzie to następowało szybciej.
Dlatego piesi i rowerzyści, którzy poruszają się po drogach, powinni
po zmroku mieć na sobie elementy odblaskowe, które poprawiają
ich widoczność i zwiększają bezpieczeństwo.
- Od 2014 r. każdy pieszy, który porusza się po
zmierzchu po drodze poza
obszarem zabudowanym,
musi mieć odblask umieszczony w sposób widoczny
dla kierujących. Niestety,
mimo obowiązku, wielu pieszych nadal nie stosuje się
do przepisów w tym zakresie. Lekceważąc je, narażają
swoje życie. Dlatego dolnośląscy policjanci ruchu
drogowego przeprowadzili
kolejne już działania na terenie województwa, ukierunkowane na tę problematykę. Pamiętajmy, że bycie
bezpiecznym równa się z
tym, że jesteśmy widoczni.
Tylko od początku 2016 r.
na Dolnym Śląsku policjanci ujawnili 4879 tego typu
wykroczeń – podkreśla asp.
szt. Paweł Petrykowski z Ko-

mendy Wojewódzkiej Policji
we Wrocławiu.
Zgodnie z nowelizacją
prawa o ruchu drogowym,
każdy pieszy poruszający
się po zmierzchu po drodze
poza obszarem zabudowanym ma obowiązek używania elementów odblaskowych. Na respektowanie
tego obowiązku przez pieszych policjanci zwracają
uwagę w codziennej służbie.
Niezależnie od tego, funkcjonariusze prowadzą też
okresowo wzmożone działania kontrolne, które mają
na celu, oprócz egzekwowania przepisów w tym zakresie, również przestrzeganie
przed zagrożeniami wynikającymi z braku odblasków.
- Podczas działań policjanci w rozmowach z pieszymi
przypominają, jak ogromne

zagrożenie dla bezpieczeństwa stwarza to, że pieszy
idący poboczem drogi jest
słabo widoczny dla kierujących pojazdami. Tym, którzy
„zapomnieli” o odblaskach,
funkcjonariusze przekazywali kamizelki odblaskowe lub
inne elementy, np. specjalne
odblaskowe opaski na rękę.
Przypomnijmy, że pieszy,
który ma na sobie ubranie w
stonowanych szaro - czarnych kolorach i nie posiada
na wierzchniej odzieży elementów odblaskowych jest
widziany przez kierującego
pojazdem z odległości zaledwie około 40 metrów. Natomiast osoba piesza, mająca na sobie odblaski, staje się
widoczna nawet z odległości
ponad 150 metrów. Wspomniane dodatkowe metry
pozwalają kierowcy wyha-

Nawet mała opaska odblaskowa doskonale poprawia po zmroku widoczność pieszego na drodze.

mować i bezpiecznie ominąć pieszego. Z pewnością
jesienią i zimą, kiedy wcześnie zapada zmrok i warunki
atmosferyczne ulegają pogorszeniu, piesi na drogach
stają się słabo widoczni, zatem prawdopodobieństwo
ich potrącenia przez pojazd
znacząco wzrasta. Podczas
przeprowadzonych 24 października 2016 r. działań w
ramach akcji „Postaw na odblask”, policjanci tylko w ciągu 3 godzin wieczorowych
ujawnili blisko 100 sytuacji, w

których piesi poruszając się
po zmroku, po drodze poza
obszarem zabudowanym,
nie stosowali elementów
odblaskowych. Stosowanie
elementów odblaskowych
w różnej formie czy to, zawieszki, opaski, kamizelki
bądź też torby na zakupy z
elementami odblaskowymi,
zwiększają szansę pieszego
na uniknięcie potrącenia w
czasie złej widoczności. Prawidłowo noszone odblaski
powinny być umieszczone
w takim miejscu, aby znala-

zły się w polu działania świateł samochodowych i były
zauważalne dla kierujących
nadjeżdżających z obydwu
kierunków .
Przypomnijmy, że obowiązek noszenia elementów
odblaskowych przez wszystkich pieszych poruszających się po zmierzchu poza
obszarem
zabudowanym
wszedł w życie w dniu 31
sierpnia 2014 roku. Za brak
elementu
odblaskowego
grozi mandat do 100 zł.
(RED)
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PRACA!
Firma LeasingTeam
poszukuje kandydatów na stanowisko:

Pracownik produkcji
Miejsce pracy: Biskupice Podgórne

Oferujemy:
• Pracę od zaraz,
• Umowę o pracę tymczasową,
• Darmowy dojazd,
• Premię frekwencyjną.
Kontakt:
e-mail: rekrutacja.wroclaw@leasingteam.pl
tel: 602 332 415 / 602 333 173
Nr rejestru Agencji Zatrudnienia: 636

Zapomniane kanony
Janusz
Bartkiewicz

Nie milkną echa tak zwanego „czarnego” buntu kobiet, które zdecydowały się
wyjść na ulicę w proteście
przeciw próbom wprowadzenia, jeszcze bardziej niż
istniejąca, restrykcyjnej ustawy antyaborcyjnej. Jak każdy
normalny człowiek jestem
zdania, że aborcja uwarunkowana może być naprawdę
szczególnymi okolicznościami, a o jej przeprowadzeniu
w pierwszej kolejności winna
decydować kobieta (w porozumieniu z ojcem przyszłego
dziecka), a dopiero w następnej kolejności, lekarz. Oczywiście, muszą istnieć określone
ramy jej dopuszczalności,
ograniczające aborcję do ściśle określonego momentu,
po przekroczeniu którego jej
zastosowanie nie może absolutnie wchodzić w rachubę.
Chociaż i tu mogą zdarzyć
się wyjątki, takie jak na przykład wybór pomiędzy życiem
matki, a mającego przyjść na
świat dziecka. Nikt, kto ma
sumienie, nie może nakazywać zabijania matki z powodu „chorego” pojęcia praw
dziecka nienarodzonego. Jeżeli prawo karne dopuszcza
pozbawienie kogoś życia w
obronie własnego (stan wyższej konieczności), to kobiecie tego prawa odmawiać nie
można tylko dlatego, że jest
akurat ciężarną, bądź nawet
już rodzącą.

Tak zwani „obrońcy życia nienarodzonego” bez
żadnej głębszej refleksji
dowodzą, że ochrona życia
obejmuje okres od poczęcia
do narodzenia, bo z chwilą
poczęcia mamy już do czynienia z człowiekiem, który
ma swoje określone prawa.
W głoszeniu tej tezy wspierani są przez przedstawicieli
Kościoła Katolickiego, którzy
w swej zawziętości zapominają o kościelnych prawach,
które Kościół przecież bez
ingerencji z zewnątrz, sam
sobie i wiernym ustanowił.
Nie dziwię się wiernym, bo
nie tylko ja twierdzę, że wiara
Polaków jest bardzo powierzchowna, czyli bezrefleksyjna,
ponieważ skierowana jest na
zewnątrz (na pokaz) niż do
własnego wnętrza (czyli dla
siebie). Polacy wierzą bo tak
wypada, a nie dlatego, że w
tym w co wierzą dostrzegają
konkretny sens. Oczywiście
są wyjątki, ale one zawsze
potwierdzają regułę. Dziwię
się jednak licznym przedstawicielom Kościoła, że tak zacięcie lansują tezę o tym, że
człowiek powstaje z chwilą
poczęcia, przez co wskazują
bardziej światłym, że nauka
Kościoła nie zawsze musi
opierać się na prawdzie. Teza
ta zaprzecza naukom jednego z najważniejszych „doktorów Kościoła”, św. Tomasza z
Akwinu, którego nauki stoją
dziś wbrew temu, o czym Kościół dzisiejszy swe owieczki
naucza. Otóż święty ten mąż
nauczał, że to dusza decyduje o przynależności jednostki
do gatunku ludzkiego. A więc
płód staje się człowiekiem
wówczas, kiedy owa dusza

w niego wstąpi, co dzieje się
dopiero po 40 dniach od zapłodnienia (artykuł 2 kwestii
118 pierwszej części Summy
Teologicznej - „O Bogu”).
Czyżby więc „doktor Kościoła” kłamał i jakoweś dyrdymały prawił, czy też dzisiejsi pasterze katolickiego stadka za
jakiegoś głupca go uważają?
Kończąc te moje rozważania pragnę szczególną
uwagę zwrócić na wspomniane wcześniej kościelne
prawa, uchwalone przez sam
Kościół i obowiązujące nie
tylko wiernych, ale również
wszystkich „funkcjonariuszy”
pana Boga. Otóż istnieje coś
takiego jak Kodeks Postępowania Kanonicznego, czyli
zbiór przepisów ogłoszonych
przez papieża Jana Pawła II
25 stycznia 1983 roku w konstytucji apostolskiej Sacrae
disciplinae legas. Ogłoszony
kodeks prawa kanonicznego
wszedł w życie 27 listopada
tego samego roku, a więc
sporo lat już od tego dnia
upłynęło. I mimo tych lat
nikt jakoś nie zwraca uwagi
na kanon 871 tego kościelnego aktu prawnego, który
stanowi, że „Płody poronione, jeśli żyją, należy, jeśli to
możliwe, chrzcić.” Nie dzieci
poronione, a PŁODY. Czyli
to, co kobieta urodzi, a nie
jest w pełni wykształconym
jeszcze człowiekiem, prawo
kanoniczne uznaje za PŁÓD.
I jak ma się to, do powszechnie i bezprawnie używanego
określenia „zabijania dzieci
nienarodzonych”? Być może
przedstawiciele „obrońców
życia” nie wiedzą czym jest
poronienie. Otóż więc przypomnę, że według nauki

(niekwestionowanej przez
Kościół), poronienie to nic
innego, jak przedwczesne
zakończenie ciąży trwającej krócej niż 22 tygodnie,
wskutek wydalenia obumarłego zarodka lub płodu, czyli aborcja dokonana przez
samą naturę. Przypomnę też,
że dopiero od 23 tygodnia
(na 40 tygodni okresu ciąży)
mówi się o porodzie przedwczesnym, czyli narodzinach
tak zwanych wcześniaków.
A wcześniak to dziecko, czyli już nie płód. Jeżeli Kościół
płodu nie uznaje za dziecko,
to tym bardziej za dziecko nie
uznaje zarodka. Jakim więc
prawem przeprowadzenie (w
warunkach, o których wyżej
wspominam) aborcji płodu
nazywa się zabijaniem dzieci? Pokrętna jest logika wierzących, zwłaszcza w to, że
zawsze, i tylko oni, mają rację.
***
No i doczekaliśmy się.
Unia Europejska - za zgodą
nadprezesa IV RP Jarosława
– podpisała z Kanadą umowę wolnego handlu (CETA),
przez co Polska (tak jak i inne
kraje UE) straci wszelką suwerenność gospodarczą, czyli
suwerenność w ogóle. Jest
jeszcze nadzieja, że umowa
ta nie zostanie ratyfikowana przez jakiś krajowy parlament z UE, bo obywatele
Unii przeciwko umowie tej
bardzo mocno i długo protestują. Na polski parlament
raczej nie liczę, bo powstała
od hoc koalicja .Nowoczesny
POPiS umowie tej bardzo jest
nadzwyczaj przychylny. I nie
chodzi już to o zalew Europy

zmodyfikowaną żywnością,
bo to raczej pryszcz, ponieważ i tak do Europy dociera
ona bez większych przeszkód, ale o zapisy, które międzynarodowym korporacjom
dają prawa ważniejsze od
praw ustalanych przez parlamenty państw - członków
UE. Być może nie wszyscy
Polacy zdają sobie sprawę,
że umowa zawiera przepisy,
które dają prawo zaskarżenia do tzw. sądów arbitrażowych (ICS) wszelkich przepisów, które wg korporacji
(inwestorów)
ograniczają
lub pozbawiają je, nie tylko
aktualnych, ale też prawdopodobnych zysków. I takie
państwa będą musiały płacić
miliardowe odszkodowania
(czego doświadczają już państwa spoza UE, jak np. Egipt,
który musi płacić koncernowi
Veolia za podniesienie płacy
minimalnej) przyznane przez
wspomniane sądy arbitrażowe. Rzecz w tym, że sądy
powoływać będą same korporacje, a w ich składzie nie
będzie przedstawicieli państwa pozwanego. No i od ich
wyroków żadne odwołanie
nie przysługuje. CETA została
zawarta wyłącznie w interesie wielkich korporacji, pod
płaszczykiem
wątpliwych
korzyści handlowych, albowiem tanie towary z Kanady
(funkcjonuje tam ponad 41
tys. firm z USA) skutecznie
wyrugują małych i średnich
producentów z terenu UE, a
więc i Polski. A PiS tak pięknie
mówił o ochronie polskiej suwerenności i polskiej gospodarki. Kolejny zapomniany
kanon?
www.janusz-bartkiewicz.eu

Wandale
zatrzymani
Dzięki współpracy Urzędu
Miejskiego w Świebodzicach
i Komisariatu Policji w Świebodzicach udało się szybko
ustalić i zatrzymać sprawców zniszczenia szaletu publicznego. W połowie października toaleta została po
raz kolejny zdewastowana –
straty oszacowano na 1500 zł.
Ponieważ takie incydenty zdarzały się dość często w korytarzu, przed wejściem do kabin,
została zamontowana kamera
obrotowa. To właśnie obraz z
kamery pozwolił wytypować
i zidentyfikować sprawców
tego aktu wandalizmu. - Zarejestrowany materiał został
przekazany do komisariatu,
a policjanci zatrzymali i przesłuchali trzech nastolatków,
dwóch z nich ma zaledwie
15 lat. Chłopcy przyznali się
do przestępstwa, dodatkowo
okazało się, że weszli do toalety by napić się alkoholu. Najstarszy ze sprawców usłyszał
już zarzuty i będzie odpowiadał jak osoba dorosła, nieletnimi zajmie się sąd rodzinny.
Zniszczenie mienia zagrożone
jest karą pozbawienia wolności nawet do 5 lat. Sprawca
musi się także liczyć z obowiązkiem naprawienia szkody.
Poprzednie zniszczenia, które
miały miejsce we wrześniu,
kosztowały 5 tys. zł. Mamy
nadzieję, że po tym incydencie amatorzy wyładowywania
swoich frustracji na mieniu
publicznym zastanowią się
dwa razy, zanim przewrócą
śmietnik, zniszczą przystanek
czy klomb z kwiatami. Tym
bardziej, że w mieście przybywa kamer dobrej jakości, zatem identyfikacja sprawcy nie
stanowi żadnego problemu
– podkreśla Agnieszka Bielawska – Pękala, rzecznik Urzędu
Miejskiego w Świebodzicach.
(RED)
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Nowe połączenia

Często można tu usłyszeć słowo: cud!

W związku z brakiem połączeń lokalnego transportu zbiorowego z wioskami
Grzmiąca i Łomnica, Gmina
Głuszyca zorganizowała dodatkowe kursy busów dowożące mieszkańców Grzmiącej
i Łomnicy do miejsca przesiadkowego w Głuszycy przy
ul. Łukasiewicza i z powrotem.
20 października br. uruchomione zostały cztery połączenia z
Grzmiącej przez Łomnicę do
Głuszycy oraz dwa połączenia
Głuszyca – Łomnica - Grzmiąca.
Uwaga: rozkład obowiązuje w
dni powszednie, tj. od poniedziałku do piątku. Szczegółowy
rozkład jazdy na wymienionych trasach do pobrania ze
strony gluszyca.pl.

Dotyk niosący zdrowie

(RED)

Gwiazdy jesieni
Gorąco zapraszamy na
Międzynarodowy
Festiwal Twórczości Dziecięcej
i Młodzieżowej „Gwiazdy
Jesieni”. Wystąpią zespoły z
Rosji, Białorusi, Czech i Polski.
Uroczysta Gala odbędzie się
5 listopada 2016 r. o godzinie 16.00. w Sali Spotkań im.
Włodka Szomańskiego w Mieroszowie.
(RED)

Przed gabinetem wałbrzyskiego uzdrowiciela często można usłyszeć,
że to cud. Chociaż on nigdy nie obiecuje poprawy, mówi tylko,
że może spróbować. I - jak przyznaje - nie każdemu udaje się pomóc.
Ale czasem efekty przekraczają oczekiwania ludzi, którzy tu przyszli.
- Ja to miałem cały wór
chorób. I prostata, i pylica,
i nadciśnienie, i cukrzyca. A
jeszcze kolana i kręgosłup
bolały jak cholera. Normalnie wrak. Leczyłem się niby i
leczyłem, ale od pylicy wciąż
się dusiłem, chodzić nie mogłem, a jeszcze od leków wysiadała mi wątroba. Na szczęście kuzynka przyprowadziła
mnie do pana Darka – mówi
pan Rajmund Pociecha, niegdyś wałbrzyszanin, obecnie
mieszkający we Wrocławiu.
- Przyprowadziłam go –
wtrąca się kuzynka – bo ja
wiosną zeszłego roku trafiłam do pana Darka z wolem

tarczycowym. Ogromnym,
lekarze chcieli operować. A
pod dotykiem pana Darka
zaczęło maleć w oczach i już
po dwóch miesiącach bluzkę
zapięłam pod szyją, której
nie mogłam dopiąć od kilku lat. Po prostu cud, więc
pomyślałam sobie, że skoro
pomógł mnie, to pomoże i
Rajmundowi.
- I faktycznie! – opowiada
dalej pan Rajmund – że lżej
oddycham, pylica mniej dolega, poczułem już po pierwszej wizycie. Potem było coraz lepiej. Po trzeciej mniej
bolał kręgosłup, a po siódmej, albo ósmej, zupełnie o

bólu kręgosłupa zapomniałem. Poprawiły mi się też
wyniki prostaty i ciśnienie.
No i wyniki wątroby, zresztą i bez wyników czułem, że
już mnie nie boli, nawet jak
zjem tłusto, albo wypiję dwa

piwa. Z cukrzycą też poprawa. Tylko kolana bolą dalej,
ale w końcu jak człowiek ma
siedemdziesiątkę, to coś go
boleć musi. Jednak jestem
bardzo szczęśliwy, byłem
wrakiem, przejście z kuchni
do łazienki to była cała wyprawa, a teraz rybki chodzę
połowić, na grzyby chodzę,
na działce pracuję jak przed
dwudziestu laty. Ręce pana
Darka po prostu przyniosły
mi zdrowie.
- Mnie też – dodaje pani
Anna Masterek. I wyjaśnia, że

była po udarze mózgu. Miała
lekki niedowład lewej strony, ale - co gorsza - nie umiała mówić, bo nie pamiętała
słów. Rozumiała wszystko,
ale gdy miała powiedzieć,
pustka w głowie. Mimo, że
minęły trzy lata, mowa nie
wracała. – A po trzech wizytach… u pana Darka zaczęłam. Teraz mówię wszystko… Prawie wszystko. No i
niedowład odchodzi.
Pani Anna mówi, że to
cud. Nie ona jedna.
(wir)

Że lżej oddycham, pylica mniej dolega, poczułem już po pierwszej wizycie.
Potem było coraz lepiej. Po trzeciej mniej bolał kręgosłup, a po siódmej,
albo ósmej, zupełnie o bólu kręgosłupa zapomniałem. Poprawiły mi się też
wyniki prostaty i ciśnienie. No i wyniki wątroby, zresztą i bez wyników czułem,
że już mnie nie boli, nawet jak zjem tłusto. Z cukrzycą też poprawa. Byłem
wrakiem, a teraz jestem zdrowy

Dariusz Dyda przyjmuje w Wałbrzychu, ul. Czerwonego Krzyża 1 (hotel Villa Art, obok pogotowia ratunkowego i stacji krwiodawstwa).
Rejestracja telefoniczna: 881-488 989.
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ZIMA 2017 JUŻ W SPRZEDAŻY
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

E
OSTATNAI!!!
MIEJSC

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 listopada

MIKOŁAJKI - TROPICAL ISLAND

NARTY WE WŁOSZECH - PIEMONT SKIPASS W CENIE!!!
17.02 - 25.02.2017 - 800 zł + 430 €, 17.03 - 25.03.2017 - 800 zł + 330 €

Święta Bożego Narodzenia

13.01 do 22.01.2017, 20.01 do 29.01.2017, 27.01 do 05.02.2017, 03.02 do 12.02.2017,
10.02 do 19.02.2017. 17.02 do 26.02.2017 - cena 1 990 zł 1 592 zł

04.12.2016 - 99 PLN + bilet wstępu ok.35 EURO
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 LISTOPADA

SYLWESTER:

NARTY W BUŁGARII - BANSKO HOTEL*** ZE SPA!!!

OBÓZ NARCIARSKI W BUŁGARII - BANSKO HOTEL*** ZE SPA!!!
13.01 do 22.01.2017, 20.01 do 29.01.2017, 27.01 do 05.02.2017, 03.02 do 12.02.2017,
10.02 do 19.02.2017. 17.02 do 26.02.2017 - cena 1 875 zł 1 500 zł

WCZASY ZIMOWE W W SZCZAWNICY

- 13.02.2017 do 19.02.2017 , 20.02.2017 do 26.02.2017 - 899 pln/OSOBĘ

WCZASY ZIMOWE W ROKICINACH PODHALAŃSKICH

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

-Cena pakietu 5 dniowego: 490 PLN - osoby dorosłe, 290 PLN - dzieci do lat 6,
390 PLN - dzieci do lat 12, Cena pakietu 7 dniowego: 590 PLN - osoby dorosłe,
290 PLN - dzieci do lat 6, 390 PLN - dzieci do lat 12

ZAPRASZAMY na www.duotravel.pl
lub www.facebook.com/duotravel.boguszowgorce oraz do naszych biur!

13.02.2017 – 19.02.2017, 20.02.2017 – 26.02.2017.
CENA: 650 PLN/osobę dorosłą, 600 PLN dziecko do 10 lat

WCZASY ZIMOWE W ZAKOPANEM

INNE IMPREZY DOSTĘPNE NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ ORAZ W BIURACH SPRZEDAŻY.
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WÓJT GMINY
STARE BOGACZOWICE

ZAWIADAMIA
In memoriam - Ku pamięci

że w okresie

,,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 którzy uczestniczyli w ostatniej drodze

Śp. Agnieszki Sikory

Śp. Heleny Ferenc

składa córka.

składa rodzina.

,,Czas ucieka wieczność czeka’’

,,Wszystko na świecie mija jak sen’’

Serdecznie dziękujemy Wszystkim,
którzy uczestniczyli w ostatniej ziemskiej drodze

Serdeczne podziękowania wszystkim,

Śp. Ewy Żelazko - Augun

którzy tak licznie przybyli, aby uczestniczyć w pożegnaniu

uczcili Jej pamięć oraz służyli wsparciem i pomocą rodzinie
w tym trudnym czasie składa Syn z rodziną.

od 04.11.2016r. do dnia 25.11.2016r.
w Urzędzie Gminy w Starych
Bogaczowicach przy ulicy Głównej 132
na tablicy ogłoszeń zostanie wywieszony
wykaz nr 7/2016 lokali mieszkalnych

Śp. Wiesława Raczyńskiego

przeznaczonych do sprzedaży w drodze

składa rodzina.

bezprzetargowej dotychczasowym

Siedziba firmy: Zakład Pogrzebowy „Ostatnia posługa’’ Dominik Bafia Sokołowsko ul. Słoneczna 5 tel. całodobowy 500 669 070

Filie: Zakład Pogrzebowy: Jedlina Zdrój Plac Zwycięstwa 14, tel: 605 824 211, „Eurydyka’’ Wałbrzych ul. Armii krajowej 24, tel: 600 959 520

najemcom.

Zrewitalizują Wałbrzych Zachwycili Lwowem
Gmina Wałbrzych - jako
jedna z pierwszych w kraju
- posiada uchwalony w oparciu o ustawę o rewitalizacji
Gminny Program Rewitalizacji (GPR). Program obejmuje sześć podobszarów
rewitalizacji: Biały Kamień,
Stary Zdrój, Śródmieście,
Sobięcin, Nowe Miasto i
Podgórze
zamieszkiwane
przez niemal 30 procent
mieszkańców Wałbrzycha.
Łączna wartość zgłoszonych
do GPR propozycji projektowych opiewa na kwotę ponad 300 mln zł.
- Program Rewitalizacji
Wałbrzycha został przygotowany w oparciu o ustawę o
rewitalizacji oraz wytyczne w
zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na
lata 2014-2020. Na potrzeby opracowania GPR miasto
przygotowało diagnozę sytuacji społeczno-gospodarczej
Wałbrzycha, na podstawie
której w marcu br. rada miasta
wyznaczyła w drodze uchwały obszar zdegradowany i
obszar rewitalizacji. Przyjęty
18 października br. Gminny
Program Rewitalizacji opracowany został przy aktywnym
udziale społeczeństwa, a także był szeroko konsultowany podczas szeregu debat,
warsztatów oraz spotkań z
ekspertami, przedstawicielami
instytucji publicznych, aktywistami miejskimi, lokalnymi
organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami. Do GPR
zgłoszono łącznie 302 przedsięwzięcia, z czego 280 to zadania infrastrukturalne, a 22 to
działania nieinfrastrukturalne
(„miękkie”). Projekty realizowane przez różne podmioty

Program Rewitalizacji
Wałbrzycha ma sprawić,
że więcej miejsc w mieście
będzie tak odnowionych,
jak m.in. pl. Magistracki.
powinny przyczynić się do
osiągnięcia określonych w GPR
celów rewitalizacji Wałbrzycha. Będą to działania odpowiadające na zidentyfikowane
problemy w sferze społecznej,
gospodarczej, środowiskowej,
funkcjonalno-przestrzennej
oraz technicznej. Propozycje projektowe wspólnot
mieszkaniowych dotyczące
rewitalizacji wielorodzinnych
budynków mieszkalnych opiewają na kwotę ponad 45 mln
zł. Ujęcie ich w GPR umożliwia
wspólnotom ubieganie się o
dotację unijną z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.
Gminny Program Rewitalizacji
jest strategią wieloletnią wyprowadzania ze stanu kryzysowego zdegradowanych
obszarów miasta i zaprogramowany został na lata 20162025 – wyjaśnia Arkadiusz
Grudzień, rzecznik prasowy
prezydenta Wałbrzycha.
(RED)

Uczniowie
Zespołu
Szkół nr 1 im. I.Paderewskiego w Wałbrzychu wystąpią na scenie Teatru
Dramatycznego w Wałbrzychu? Oczarowana ich
spektaklem „Odbity w szybach cichy Lwów...” szefowa teatru zaproponowała
uczniom wystawienie tego
widowiska na profesjonalnej scenie!
- W wypełnionej po brzegi auli Zespołu Szkół nr 1 im.
I.Paderewskiego w Wałbrzychu, w obecności prezydenta
Wałbrzycha Romana Szełemeja i wielu ważnych gości,
przy długich owacjach na
stojąco, które zainicjował prezydent w dowód uznania dla
talentu i ogromu pracy – profesorowie i uczniowie Zespołu Szkół nr 1, którzy stworzyli
spektakl „Odbity w szybach
cichy Lwów...” odebrali zasłużone podziękowania od
Towarzystwa
Miłośników
Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich – relacjonuje
Beata Urbaniak, wicedyrektor
w Zespole Szkół nr 1 w Wałbrzychu. - Rewelacyjny au-

Uczniowie Zespołu Szkół nr 1 im. I.Paderewskiego w Wałbrzychu zachwycili widzów spektaklem
„Odbity w szybach cichy Lwów...”.

torski scenariusz Magdaleny
Ilnickiej-Janczak, doskonale
wyreżyserowany przez Panią
Magdę i Krzysztofa Szelążka
spektakl, mistrzowska gra
aktorska uczniów, świetne
wykonanie piosenek lwowskich przez chór i solistów
pod kierunkiem Anny Walendzik, znakomity akompa-

niament zespołu muzycznego pod kierunkiem Marcina
Olkowskiego i z udziałem
Przemysława Pobiedzińskiego oraz perfekcyjne tańce
zespołu
prowadzonego
przez Adę Gawlik, a także
przepiękne obrazy Lwowa
namalowane przez Romana
Kuliniaka i scenografia au-

A oto ekipa, która przygotowała spektakl „Odbity w szybach cichy Lwów...”:
aktorzy: Michał Siniawski, Katarzyna Niemiec, Wojciech Fryszer, Konrad Wosak, Barbara Miziołek, Filip Stachowiak, Krzysztof
Janczak, Mateusz Lipiński, Piotr Kędzierski, Jakub Hayatli, Karol Wojtkowski, Aleksandra Maź, Aleksandra Tyrka;
soliści: Mateusz Husakiewicz, Julia Kirklewska, Dominika Kowalik, Iga Domowicz, Julia Juzków;
zespół muzyczny: gitara - Marcin Olkowski, skrzypce - Przemysław Pobiedziński, perkusja - Judyta Juszczak, klawisze - Filip
Świderski, gitara - Mateusz Nowak, banjo - Magda Małowska, akordeon - Erwin Grzelecki, trąbka - Piotr Pobiedziński;
tancerze: Maciej Grzeszczuk, Weronika Rząsiewicz, Damian Wysoczański Eliza Murzacz, Aleksander Osiński, Katarzyna Wądołowska, Bartosz Rudyj, Maja Nowińska;
chór: Wojtek Fryszer, Iga Domowicz, Natalia Gajek, Jakub Hayatli, Izabella Woźniak, Weronika Frąckowiak, Maria Matejuk,
Natalia Rzemyk, Anna Baranowska, Barbara Miziołek, Marta Oknińska, Gabriela Regmunt, Marta Bryksa, Vanessa Szydlik, Julia
Kirklewska, Julia Juzków, Małgorzata Lempart, Weronika Świątkowska, Weronika Lichtarska, Weronika Nawrocka, Barbara Puławska, Katarzyna Niemiec, Martyna Kaczmarek, Ola Maź, Ola Tyrka, Adriana Poros,Julia Połeć, Katarzyna Zygnarowska, Joanna
Sulanowska, Hanna Demeszuk;
ekipa techniczna: światło -Michał Skołubowicz, dźwięk – Bartosz Słomowicz, reflektory – Oskar Niczyporuk, obsługa prezentacjiPiotr Łazuka, sufler i kurtyna-Hanna Dzierzgowska.

torstwa Sylwii Sobieraj-Borowiec – sprawiły, że mogliśmy
wszyscy wspólnie odbyć tę
niezapomnianą sentymentalną podróż do Lwowa, za
którą serdecznie dziękujemy! Gratulujemy kolejnego
sukcesu! Wszyscy byli pod
wrażeniem poziomu na jakim zostało przygotowane
to przepiękne widowisko
słowno-muzyczne. Wśród
osób, które jako pierwsze
wyraziły swoje uznanie była
Danuta Marosz, która zaproponowała wystawienie spektaklu w kierowanym przez
siebie Teatrze Dramatycznym
im. Jerzego Szaniawskiego
w Wałbrzychu. Po spektaklu
złotą odznakę „Zasłużony
dla Towarzystwa Miłośników
Lwowa” otrzymali: dyrektor
ZS 1 Oksana Citak, Roman
Kuliniak i Magdalena Ilnicka-Janczak.
(RED)
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Anioł Hospicjum dla starosty
Starosta Wałbrzyski Jacek Cichura został wyróżniony statuetką Anioła Hospicjum 2016 przez Polskie
Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział w Wałbrzychu.
- Nigdy nie jest tak, żeby
człowiek czyniąc dobrze
drugiemu, tylko sam był darczyńcą. Jest równocześnie

obdarowany tym, co ten
drugi przyjmuje z miłości –
głosił patron Wałbrzyskiego
hospicjum - św. Jan Paweł II.
W sali Maksymiliana zamku
Książ w Wałbrzychu odbyła
się gala wręczenia Aniołów
Hospicjum. To wyjątkowe
wydarzenie. Jest ono wyrazem wdzięczności za nieocenione wsparcie, pomoc

finansową, głowę zawsze
otwartą na dialog, za wrażliwość i zrozumienie potrzeb
pacjentów, ich rodzin i osieroconych dzieci, za gotowość do działania, za zwykłą
ludzką życzliwość. Fakt, że
aniołów podczas gali było
tak wiele świadczy o tym,
że istnieją jeszcze ludzie o
wielkich sercach, którzy wiREKLAMA

Anioła Hospicjum dla starosty Jacka Cichury odebrał Mirosław Potapowicz – Członek Zarządu Powiatu.

dzą potrzeby innych i starają
się na nie reagować. Anioły
były wręczane osobom prywatnym, przedsiębiorcom,
przedstawicielom
władz
oraz mediom, które zawsze
uczestniczą w inicjatywach i
uroczystościach związanych
z hospicjum.

Wśród rozdanych aniołów, był również anioł dla
Starosty Wałbrzyskiego Jacka Cichury, którego podczas
uroczystości w jego imieniu
odebrał Mirosław Potapowicz - członek Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego. - W
tym miejscu chcielibyśmy

do wszystkich Państwa zaapelować:
pomagajmy!
Czasami niewielki gest z
naszej strony może sprawić,
że czyjeś życie, choć przez
chwile będzie piękniejsze
– podkreśla starosta Jacek
Cichura.
(MB)

150 000 zł do podziału
Trwa nabór wniosków
do przyszłorocznej edycji
Budżetu Partycypacyjnego Powiatu Wałbrzyskiego
na rok 2017. Termin zgłaszania projektów przypada na 23.01.2017 r.
We wszystkich ośmiu
gminach Powiatu Wałbrzyskiego odbyły się już spotkania informacyjne z mieszkańcami, na których zostały
zaprezentowane i omówione wszystkie kwestie związane ze zgłaszaniem projektów zadań oraz sposobem
wyboru projektów przeznaczonych do realizacji w

2017 roku. Przypomnijmy, że
Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego przeznaczył kwotę 150
000 zł na realizację zadań w
gminach wchodzących w
skład Powiatu Wałbrzyskiego. Projekty może zgłosić
każdy mieszkaniec Powiatu
Wałbrzyskiego, który ma
ukończone 16 lat, grupa
mieszkańców lub organizacja pozarządowa.
- Wszystkich zainteresowanych, którzy chcieliby spróbować swoich sił w
drugiej edycji budżetu partycypacyjnego na rok 2017
informujemy, że w siedzibie

Starostwa Powiatowego w
Wałbrzychu w pokoju 204
funkcjonuje punkt informacyjny, w którym każdy
mieszkaniec uzyska niezbędne informacje dotyczące kwestii związanych z
budżetem partycypacyjnym.
Ponadto wszelkie informacje
znajdują się na stronie www.
powiat.walbrzych.pl w zakładce NGO – Budżet Partycypacyjny 2017. Serdecznie
zapraszamy do składania
wniosków! = podkreślają
członkowie Zarządu Powiatu
Wałbrzyskiego.
(DCH)

Patriotyczne pieśni
Obchody Powiatowo –
Gminnego Święta Niepodległości w Głuszycy to jedno z ostatnich wydarzeń,
które realizowane są w
tym roku w Powiecie Wałbrzyskim w ramach Dolnośląskiej Stolicy Kultury.
- Z okazji najważniejszego święta państwowego w Polsce, odzyskania
niepodległości po 123 latach zaborów, pragniemy
spotkać się na wspólnym
śpiewaniu pieśni patriotycznych. W trakcie Powiatowo – Gminnego Święta
Niepodległości w Głuszycy
odbędzie się koncert laureatów Gminnego Konkursu
Pieśni i Piosenki Patriotycznej dla dzieci i młodzieży
z Gminy Głuszyca, a także
recital pieśni patriotycznych Roberta Delegiewicza.

Zachęcamy uczestników do
wspólnego śpiewania pieśni patriotycznych. Koncert
ma również na celu przedstawienie polskiej tradycji
patriotycznej najmłodszym
pokoleniom, a w koncertach
wezmą udział dzieci ze szkół

podstawowych i z gimnazjów – wyjaśniają organizatorzy imprezy, która została
dofinansowana ze środków
Urzędu Marszałkowskiego
Województwa
Dolnośląskiego we Wrocławiu w ramach projektu Dolnośląska
Stolica Kultury 2016.
Kolejny wydarzeniem w
ramach Dolnośląskiej Stolicy
Kultury w Powiecie Wałbrzyskim będzie Otwarty Konkurs Artystycznej Twórczości
Dziecięcej „Dziecięce Szopki”, który w grudniu zorganizuje Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury w
Boguszowie - Gorcach. Także
w grudniu nastąpi uroczyste
podsumowanie całego projektu w Centrum Kulturalno
– Konferencyjnym Witold w
Boguszowie – Gorcach.
(DCH)
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REKLAMA

REKLAMA

WYSOKOENERGETYCZNY

REKLAMA

BRYKIET DRZEWNY

Dodatkowe zajęcie
w branży finansowej

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

Nie wymagamy
doświadczenia – nauczymy

PROMOCJA – TYLKO 15 ZŁ!

szczapy drewna bukowego i dębowego w workach:

8 kg – 8 zł

10 kg – 10 zł

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

ZADZWOŃ

668 682 334
*koszt połączenia zgodny
z taryfą operatora

*

www.proficredit.pl

Informacje pod numerami telefonu:

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

Pół miliona dla zabawy
Zakończyły się ostatnie
prace nad placami zabaw,
zrealizowane w ramach zadań inwestycyjnych w Boguszowie Gorcach. Nowe
atrakcje na świeżym powietrzu dla dzieci stanęły
na ul Promyka, ul. Buczka i
na placu Zwycięstwa.
Kolorowe instalacje dla
dzieci zostały zamontowane
na placach zabaw w trzech
dzielnicach
Boguszowa-Gorc. Dodatkowo na placu
Zwycięstwa stanęły przyrządy wchodzące w skład
zewnętrznej siłowni. Łączny koszt inwestycji wyniósł
prawie pół miliona złotych.
Zadanie wykonywane na ul.
Promyka pochłonęło łącznie 150 000 zł, plac na ulicy
Buczka kosztował 98 306 zł,
a na placu Zwycięstwa, 225
954 zł.
Budowa placów zabaw
wiązała się nie tylko z zamontowaniem atrakcji dla
najmłodszych – prace wykonane na ich terenie objęły
także ułożenie trawiastej nawierzchni przy urządzeniach,
która ma za zadanie zapewnić większe bezpieczeństwo
dzieci w razie upadku. Na ul.
Promyka i placu Zwycięstwa
wykonano podłoże z kostki
betonowej, a cały teren placów zabaw został ogrodzony
płotkami z furtką wejściową.
Miejsca zabaw różnią się
między sobą urządzeniami,
które zostały tam zamontowane. W Kuźnicach najmłodsi mogą skorzystać z małej
ścianki wspinaczkowej, przejechać nad ziemią na oponie
umocowanej na linie, czy
spróbować wspiąć się na linarium. Za to na placu w Bo-

Twoje pieniądze

9 litrów
20 osób spośród 26, które
odwiedziły Miejski Dom Kultury w Świebodzicach, mogło
oddać krew. Pod koniec zbiórki wśród uczestników została
wylosowana nagroda-niespodzianka, ufundowana przez
firmę Schneider Electric. Trafiła
do Marcina Filipaka. Organizatorami zbiórki byli: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i
Krwiolecznictwa w Wałbrzychu,
Urząd Miejski w Świebodzicach,
Klub HDK w Świebodzicach oraz
Miejski Dom Kultury. W imieniu
organizatorów zapraszamy na
kolejną akcję - 22 listopada odbędzie się zbiórka w mobilnym
punkcie, czyli krwiobusie, który zaparkuje tradycyjnie przed
świebodzickim ratuszem w godzinach 9:00-13:00.
(RED)

guszowie (tuż obok siedziby
OSP) stanął zestaw zabawowy w formie kolorowego
wozu strażackiego. Największe prace zostały jedna wykonane na placu Zwycięstwa
w Gorcach, z którego mogą
korzystać teraz także dorośli. Poza zestawem zabawowym i huśtawkami, stanęło
tam 6 elementów siłowni
zewnętrznej. Na większości z
nich można wykonywać więcej niż jedno ćwiczenie. Obrazki i opisy znajdujące się
na przyrządach określają ich
stopień trudności, pokazują
jak poprawnie je wykonywać
i jakie partie mięśni są zaan-

gażowane w ich wykonywanie. Zadanie zrealizowane w
Gorcach objęło także przebudowę schodów i fontanny oraz naprawę murków.
Dzięki wykonanym pracom
plac Zwycięstwa stał się na
nowo miejscem przyjaznym
dla mieszkańców w każdym
wieku.
Do końca roku planowane są prace związane z montażem elementów siłowni
zewnętrznej na placu zabaw
na Krakowskim Osiedlu. Już
niedługo i tam mieszkańcy
będą mogli ćwiczyć mięśnie
na świeżym powietrzu.
(RED)

Ze strzelnicy biathlonowej
przy stadionie w Czarnym Borze
nieznani sprawcy skradli dwie
tarcze strzeleckie. Za pomoc
w znalezieniu sprawców czeka
nagroda.
Były to nowe tarcze, które UKN
Melafir Czarny Bór zainstalował na
strzelnicy biathlonowej tuż przed
Mistrzostwami Polski w Biathlonie
Letnim, które odbyły się w lipcu.
Działacze klubowi nie kryją oburzenia zaistniałą sytuacją.
- Do kradzieży doszło prawdopodobnie w nocy ze środy na
czwartek. Apelujemy do osób,
które mają wiedzę na temat tej
kradzieży o kontakt. Dla osoby,

która wskaże, kto ukradł tarcze lub
powie gdzie one się znajdują, klub
ufundował nagrodę w wysokości
1000 zł – mówią działacze Melafiru.
Zdaniem klubowych działaczy,
tarcze zostały skradzione z rozmysłem i na pewno nie trafią do skupu złomu. Ktoś wyciął tarcze wraz
z linkami, by ewentualnie zainstalować je dla własnych potrzeb lub
na jakiejś strzelnicy. Sprawa została
zgłoszona policji. Każdy, kto ma jakąś wiedzę na temat skradzionych
tarcz proszony jest o kontakt z Komisariatem Policji w Boguszowie-Gorcach lub klubowymi działaczami pod numerem 502 434 898.
(RED)

Polska 120

Ola wśród
najlepszych
Elementy siłowni na placu Zwycięstwa w Gorcach.

Nagroda za wskazanie
złodziei

Aleksandra
Mazurkiewicz,
uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Świebodzicach znalazła się w gronie najlepszych
dolnośląskich
licealistów,
nagrodzonych stypendium Prezesa Rady Ministrów. Nagrody
otrzymali uczniowie, którzy uzyskali promocję z wyróżnieniem,
zdobyli najwyższą w szkole średnią ocen lub wykazali szczególne
uzdolnienia w co najmniej jednej
dziedzinie wiedzy, uzyskując w
niej najwyższe wyniki. Uroczystość wręczenia stypendiów dla
uzdolnionych uczniów oraz orderów, odznaczeń i nagród dla
nauczycieli odbyła się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Ola
stypendium otrzymała z rąk premier Beaty Szydło, a gratulacje
od Minister Edukacji Narodowej
- świebodziczanki i niegdyś wicedyrektor wspomnianego liceum
– Anny Zalewskiej.
(RED)

Na strychu pewnej walimskiej
kamienicy, w starych walizkach
znajdowało się pudełko ze 120
kliszami fotograficznymi z lat
1947 – 1952. Na czarno – białych
zdjęciach ukazał się świat, którego już nie ma: ludzie, miejsca,
krajobrazy…
Autorem zdjęć okazał się pierwszy powojenny osadnik Walimia Filip
Rozbicki – nieżyjący już organista kościelny. Odkrycie tych klisz stało się
inspiracją, a jednocześnie zaczynem
spektaklu muzycznego pt. „Polska
120” w reżyserii Martyny Majewskiej.
- Na 11 listopada Teatr Lalki i
Aktora w Wałbrzychu zaplanował
premierową odsłonę dla zaproszonych gości, która odbędzie się
w Centrum Kultury i Turystyki w
Walimiu. Natomiast już w sobotę
– 12 listopada - zapraszamy mieszkańców Gminy Walim i Gór Sowich
na spektakl, który rozpocznie się
o godz. 18:00 w sali kinowej Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu.
Realizacją spektaklu muzycznego
„Polska 120” zajmuje się Teatr Lalki
i Aktora w Wałbrzychu, natomiast

partnerem projektu jest Centrum
Kultury i Turystyki w Walimiu. Instytucjami współpracującymi są: Centrum Kultury w Głuszycy oraz Pałac
Jedlinka w Jedlinie-Zdroju. Spektakl
został dofinansowany ze środków
Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra” oraz Gminy Wałbrzych.
Wstęp bezpłatny – podkreśla Paweł
Brzozowski, dyrektor Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu.
Aby wziąć udział w spektaklu
należy odebrać zaproszenie, które
dostępne będą w świetlicach w:
Dziećmorowicach + od poniedziałku
do piątku w godz. 15:00 – 19:00; Zagórzu Śląskim - od poniedziałku do
piątku w godz. 15:00 – 19:00; Niedźwiedzicy - od poniedziałku do piątku
w godz. 15:00 – 19:00; Olszyńcu - od
poniedziałku do piątku w godz.
16:00 – 20:00; Jugowicach - od poniedziałku do piątku w godz. 15:00 –
19:00 oraz w Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu - od poniedziałku do
piątku w godz. 08:00 -19:00, soboty
w godz. 10:00 – 14:00.
(RED)
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Otwarcie zaplecza socjalnego
Zakończył się kolejny etap
prac modernizacyjnych na terenie Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego przy ul. Kłodzkiej
w Jedlinie-Zdroju. W ostatnim
czasie do użytku oddane zostały
trzy nowe obiekty.
Mimo jesieni, Kompleks Rekreacyjno-Sportowy przy ul. Kłodzkiej
w Jedlinie-Zdroju kwitnie! Po oddanej ostatnio do użytku profesjonalnej bieżni lekkoatletycznej,
która powstała wzdłuż trybuny
przy płycie głównej boiska piłkarskiego, przyszła pora na kolejną
atrakcję. Niedawno został oddany
do użytku - oczekiwany przez wielu
miłośników sportów trochę bar-

Jubileusz pożycia
Na 20 listopada 2016 r., w Hotelu
„Słowik” w Jedlinie-Zdroju została zaplanowana uroczystość
z okazji jubileuszu pożycia par
małżeńskich z uzdrowiskowej
gminy. Osoby, które zawierały
związek małżeński w innej miejscowości, które obchodzą w tym roku
jubileusz i wyrażają chęć uczestnictwa w tej uroczystości, proszone
są o kontakt z Urzędem Stanu Cywilnego w Jedlinie-Zdroju ul. przy
ulicy Poznańskiej 2 do 8 listopada
2016 r. lub telefonicznie pod numerami (74) 845 52 15, 845 52 16.

dziej ekstremalnych - nowoczesny
skatepark! Pięknie położony obiekt
już przyciąga wielbicieli mocnych
wrażeń, lubiących zmagania zadziwiające zręcznością i zdające się
przeczyć prawom fizyki. Gdy tylko
pozwalają na to warunki atmosferyczne, miłośnicy ekwilibrystyki
na rolkach, deskorolkach, hulajnogach i rowerach bmx przybywają
do Jedliny- Zdroju, by sprawdzić
możliwości oferujące przez jedliński skatepark. Chwilami na torze
swoimi umiejętnościami popisuje
się kilkanaście osób na raz! - Apeluję do wszystkich korzystających
z naszego skateparku o zachowanie ostrożności i używanie kasków

(RED)

Dzieje kolei
Uroczystego otwarcia zaplecza socjalnego dokonał burmistrz Leszek Orpel.

Skatepark w Jedlinie – Zdroju jest oblegany przez wielbicieli mocnych wrażeń.

ochraniających głowę – apeluje
Leszek Orpel, burmistrz Jedliny Zdroju.
Tymczasem w ubiegłym tygodniu został oddany do użytku trzeci
nowy obiekt, będący niezbędnym
uzupełnieniem istniejącej infrastruktury sportowej Kompleksu
Rekreacyjno-Sportowego przy ul.
Kłodzkiej w Jedlinie-Zdroju. Odtąd
miłośnicy aktywności mają już do

dyspozycji nowocześnie wyposażone zaplecze socjalne z szatnią i
prysznicami. Obiekt zlokalizowany
został w bezpośrednim sąsiedztwie
pełnowymiarowego boiska piłkarskiego i „Orlika”. - Jedliński kompleks sportowy spełnia tym samym
wszystkie standardy, wymagane w
tego typu obiektach – podkreśla
burmistrz Leszek Orpel.
(RED)

3 listopada o godz. 17.30 w Pawilonie Zdrojowym na pl. Zdrojowym w Jedlinie Zdroju odbędzie się spotkanie autorskie z
dr. Przemysławem Dominasem.
Książka dr. Dominasa o dziejach kolei Doliny Bystrzycy (Weistritzthalbahn) Świdnica - Jedlina Zdrój w
bardzo interesujący i szczegółowy
sposób przedstawia budowę oraz
funkcjonowanie kolei Doliny Bystrzycy. Książkę „Dzieje kolei Doliny
Bystrzycy (Weistritzthalbahn) Świdnica - Jedlina Zdrój” będzie można
kupić na spotkaniu z autorem.
(RED)
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WÓJT GMINY
STARE BOGACZOWICE
na podstawie art. 40 Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21.08.1997 r.
(tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 261 , poz.2603 z póź. zmianami)

ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości
położonych na terenie gminy Stare Bogaczowice,
powiat Wałbrzyski.
Podstawowe informacje o nieruchomości:

1. Lokal użytkowy położony w Jabłowie
przy ul. Głównej 74 o powierzchni 104,59 m2

Cena wywoławcza
nieruchomości:
Wadium:

50.000,00 zł.
5.000,00 zł.

Koszty przygotowania dokumentacji wynoszą 787,20 zł.,
które należy wpłacić na konto Urzędu Gminy przed podpisaniem umowy notarialnej.
Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej.
Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z zapisami w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego wyceniona nieruchomość położona jest
na terenach przeznaczonych na cele produkcji rolniczej
wyłączonej z zabudowy.
Istnieje możliwość okazania granic działki za dodatkową odpłatnością.
Przetarg odbędzie się w dniu 09.12.2016 r. o godz.
9.00 w sali nr 216 Urzędu Gminy w Starych Bogaczowicach, ul. Główna 132.
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy
wpłacić gotówką w kasie Urzędu Gminy lub przelać na
konto Urzędu Gminy w Starych Bogaczowicach: BGŻ O/
Wałbrzych 32203000451110000000877670.
Do dnia 06.12.2016r. wadium powinno znajdować
się na koncie Urzędu Gminy. Wadium wpłacone przez
uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na
poczet nabycia nieruchomości. Wadium przepada na
rzecz Urzędu Gminy Stare Bogaczowice jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy
kupna - sprzedaży nieruchomości.
Kupujący nieruchomość ponosi koszty sporządzenia
aktu notarialnego.
Szczegółowe informacje na temat nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży oraz przetargu można uzyskać
w siedzibie Urzędu Gminy w Starych Bogaczowicach
w pokoju nr 227 lub pod numerem telefonu
(74) 84-52-163 lub (74) 84-52-220.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu bez podania
przyczyny.

Zdążyć przed zimą
Trwają intensywne prace na drodze wojewódzkiej
w Strudze od granicy z Lubominem do pierwszego
ronda obwodnicy Szczawna Zdroju.
Na całym odcinku drogi
powstaje chodnik, wykonywana jest także zatoka autobusowa, a tuż obok kładka
dla pieszych. Prace uwieńczone zostaną położeniem
nawierzchni asfaltowej na
chodniku i jezdni.
We wsi Stare Bogaczowice również powstaje nowy
chodnik na drodze powiatowej, w pobliżu sali sołeckiej. Jest to szczególnie niebezpieczny odcinek drogi

Wieczornica
Patriotyczna

Prace na drogach powoli dobiegają końca.

- zakręt i głęboki rów. - Obie
inwestycje znacznie wpłyną
na poprawę bezpieczeństwa
pieszych z Gminy Stare Bo-

gaczowice – podkreśla Mirosław Lech, wójt Gminy Stare
Bogaczowice.
(IL)

(IL)

Urokliwe okolice
Grupa nieformalna sympatyków Nowych Bogaczowic i Gminna Biblioteka
Publiczna zakończyły projekt „Nowe Bogaczowice
to urokliwe okolice”.
Projekt realizowany był ze
środków programu „Działaj
Lokalnie IX” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. W ramach tego zadania
we wsi Nowe Bogaczowice
mieszkańcy wykonali nasadzenia roślin na jednym z
reprezentacyjnych placów
wsi oraz stworzyli plenerowe
miejsce spotkań nie tylko dla
seniorów. Uczestnicy projektu postawili tam grill i stoły

Apel do właścicieli
psów

Projekt „Nowe Bogaczowice to urokliwe okolice” pozwolił
mieszkańcom upiększyć wieś.

wraz z ławkami. W realizację
projektu zaangażowani byli
mieszkańcy sołectwa, spon-

sorzy oraz władze Gminy
Stare Bogaczowice.

Zaproszenie do kapliczki
Niedaleko od drogi z
Gostkowa do Nagórnika,
po minięciu pomnika na
Przełęczy Pojednania skręcając w boczną ścieżkę,
dojdziemy do nowej kapliczki.
Po powzięciu informacji o
istnieniu w tym miejscu (na
prywatnej ziemi) źródła bardzo dobrej wody, powstał
pomysł zbudowania studni i
udostępnienia tej wody dla
wszystkich. Przyszedł również impuls, by przy studni
zbudować kapliczkę Maryjną. Miejsce to zaprasza
wszystkich, którzy potrzebują znaleźć w pięknym otoczeniu natury chwilę spokoju i
wytchnienia od spraw dnia
codziennego. Jest prośba o
nie przyjeżdżanie tutaj samochodami, aby uszanować
spokój i ciszę tego miejsca
oraz tych zechcą tutaj przebywać w skupieniu i modlitwie.
(IL)

Gminna Biblioteka Publiczna w Starych Bogaczowicach przygotowuje
dla mieszkańców Gminy
Wieczornicę Patriotyczną
z okazji z Dnia Niepodległości. Spotkanie odbędzie
się 11 listopada 2016 roku w
Sali Rady Sołeckiej (ul. Główna 75, Stare Bogaczowice).
Uroczystość uświetni repertuar pieśni patriotycznych w
wykonaniu Zespołu OLGA z
Kamiennej Góry. Tego dnia
odbędzie się także podsumowanie projektu „Kolorowe świetlice zmieniają świata oblicze”. Na wszystkich
przybyłych gości będzie czekał słodki poczęstunek.

Nowa kapliczka stoi koło Przełęczy Pojednania.

(IL)

W związku z coraz częstszymi
interwencjami
mieszkańców Gminy Stare
Bogaczowicach przypominamy, że obowiązki osób
utrzymujących zwierzęta
domowe określone zostały w uchwale Rady Gminy
Stare Bogaczowice z dnia
31 marca 2015 r. w sprawie
przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Stare Bogaczowice. Oto wybrane z nich:
§ 23. Osoby utrzymujące
zwierzęta domowe zobowiązane są do: 1) właściwej opieki nad nimi, 2) ponoszenia
pełnej odpowiedzialności za
zachowanie tych zwierząt, 3)
zabezpieczenia nieruchomości, na terenie której utrzymywane jest zwierzę domowe w
taki sposób, aby zwierzę nie
mogło się z niej wydostać, 4)
zapewnienia pełnego nadzoru nad tym zwierzęciem.
§ 24. Do obowiązków osób
utrzymujących psy należy:
wyposażenie psa w obrożę,
wyprowadzanie psa wyłącznie na smyczy, zabezpieczenie nieruchomości, na
terenie której pies porusza
się swobodnie w taki sposób,
aby zapobiec wydostaniu się
psa poza jej granice, stały i
skuteczny nadzór nad psem.
Na podstawie art. 54 Kodeksu wykroczeń możliwe jest
nałożenie grzywny w wysokości od 20 do 500 złotych. Z
kolei zgodnie z art. 77 osobę,
która nie zachowuje środków
ostrożności przy trzymaniu
zwierzęcia, można ukarać
grzywną w wysokości od 50
do 250 złotych. Przypominamy również o obowiązku
szczepienia przeciwko wściekliźnie.
(RED)

DB2010

Czwartek, 3 listopada 2016 r.
www.db2010.pl

.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

Królowa sportu w Szczawnie-Zdroju
Nie minął rok od otwarcia nowej hali sportowej
w Szczawnie-Zdroju, a już
miasto wzbogaciło się o
kolejny obiekt sportowy,
tym razem lekkoatletyczny, wybudowany w ramach
programu „Dolny Śląsk dla
Królowej Sportu”. Na inaugurację przybyli zaproszeni
goście, zasłużeni dla lekkiej
atletyki sportowcy, wśród
nich: olimpijczyk Stanisław
Grędziński, paraolimpijczyk
Eugeniusz Skarupa, mieszkańcy oraz uczniowie ze
szczawieńskich
placówek
oświatowych.
Zgromadzonych przywitał
burmistrz Szczawna-Zdroju
Marek Fedoruk, który przybliżył historię powstania obiektu
oraz ludzi, którzy w procesie
jego tworzenia uczestniczyli.
Wartość inwestycji wyniosła
1 204 080 złotych. Otwarcie
obiektu
lekkoatletycznego
w Szczawnie-Zdroju jest kolejnym etapem wieloletnich
starań gminy o stworzenie
nowoczesnego zaplecza dla
rozwoju kultury fizycznej i
sportu oraz II etapem zadania
„Budowa Kompleksu Oświatowo – Sportowo - Rekreacyjnego”. Realizacja inwestycji była
możliwa dzięki otrzymanemu

Grzelak, która zaprezentowała swoje umiejętności w kilku
konkurencjach lekkoatletycznych. Do udziału w zawodach uczniów przygotowali
nauczyciele: Ewlina Karolczak,

Mariusz Uliasz i Wojciech Węcławowicz. Uczestnicy zawodów otrzymali pamiątkowe
dyplomy i słodki poczęstunek.
Atrakcją uroczystego otwarcia, oprócz sportowej rywa-

lizacji, była loteria fantowa.
Wszyscy uczestnicy i zaproszeni goście otrzymali pamiątkowe koszulki. Dla uczestników i
gości czekał też poczęstunek.
(RED)

Jesienny marsz
Uroczystego otwarcia obiektu dokonał burmistrz Marek Fedoruk.
dofinansowaniu: z budżetu
Województwa Dolnośląskiego
w ramach Programu „Dolny
Śląsk dla Królowej Sportu” w
wysokości 300 000 zł; z budżetu Powiatu Wałbrzyskiego
w ramach dotacji celowej w
wysokości 200 000 zł; z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
przyznane przez Ministerstwo
Sportu i Turystyki w ramach
„Programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej”
w wysokości 400 000 zł oraz
z budżetu Gminy Szczawno-Zdrój w wysokości 304 080 zł.
Powstały obiekt lekkoatletycz-

ny składa się z następujących
elementów: bieżni okrężnej
4-torowej o długości 200 m;
bieżni prostej 6- torowej, rzutni do pchnięcia kulą, skoczni
do skoku w dal usytuowanej
równolegle do bieżni prostej,
skoczni do skoku wzwyż o wymiarach 18,0 x 20 m, boiska z
trawy naturalnej usytuowanego wewnątrz bieżni o wymiarach 30,0 x 45,0 m, ogrodzenia
i oświetlenia obiektu.
Otwarciu towarzyszyły zawody lekkoatletyczne, uświetnione pokazami mistrzyni
Polski w wieloboju - Weroniki

W ramach Wałbrzyskiej Strefy Aktywności i Zdrowia, Wałbrzyski Klub Biegacza Podzamcze – Zamek Książ
zorganizował marsz nordic walking, któremu sprzyjała atmosfera złotej jesieni. I etap strefy rozpoczął się
zwiedzaniem Palmiarni w Lubiechowie, następnie uczestnicy przemaszerowali ścieżką turystyczną nad
jeziorko Daisy oraz na hipodrom w Książu. II etap prowadził w Górach Suchych od schroniska „Andrzejówka”,
wokół Waligóry, a potem żółtym szlakiem do ruin zamku Radosna. Każdy etap kończyło ognisko z
pieczonymi kiełbaskami, a drugi także gawęda o 700-letniej historii zamku Radosna.

(BAS)
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Biuro Rachunkowo-Doradcze

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

Tartak Urbaniak oferuje:
więźby dachowe, ogrodzenia,
deski: tarasowe, podłogowe, boazeryjne,
elewacyjne (różne proﬁle)
opał iglasty

Jedlina Zdrój, ul. Kłodzka 29
Tel. (74) 845 56 50, 509 52 60 12

mechaniczne (nakrêcane) i automatyczne,
narêczne, mêskie

Zacznij działać jeszcze dziś:

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

Solidnie wspieramy Twój sukces!!!

DB2010

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

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

ATRAKCYJNE CENY!

Tel. 790 709 590

Derby dla Śląska
Choć do przerwy prowadzili różnicą 10 punktów,
to ostatecznie przegrali
5 punktami. Koszykarze
Górnika Trans.eu Wałbrzych w 7. kolejce grupy
D II ligi ulegli we Wrocławiu Śląskowi 64:6 i jest to
pierwsza porażka wałbrzyszan w tym sezonie w lidze.
Spotkanie
rozpoczęło
się znakomicie dla biało-niebieskich, ponieważ już 2
minutach prowadzili aż 9:0.
Potem powoli do odrabiania strat wzięli się wrocławianie, ale chwilę później po 2 trafieniach zza linii 6,75
m - było 15:4. W końcówce
pierwszej kwarty „Kosynierzy” poprawili obronę postawili i skuteczność w ataku i po 10 minutach goście
byli na prowadzeniu tylko
19:14. Druga ćwiartka była
dość podobna: wałbrzyszanie szybko odskoczyli rywalowi na 10 punktów, a przez
chwilę różnica wynosiła
nawet na 15 oczek i nic nie
zapowiadało tego, że podopieczni trenera Arkadiusza
Chlebdy mogą przegrać to
spotkanie. Ale po celnych

zaczęła się celnego rzutu z
wyskoku za 3 punkty Michała Kozaka, co zapowiadało,
że podopieczni Arkadiusza
Chlebdy znów odskoczą
przeciwnikowi. Nic bardziej
mylnego – to WKS kontrolował do końca przebieg rywalizacji, a biało-niebiescy cały
czas musieli gonić wynik, co
im się nie udało i ostatecznie
przegrali 64:69.
W następnej kolejce
Górnik Trans.eu pauzuje, w
związku z czym najbliższy
mecz rozegra z WKK Wrocław. Spotkanie to odbędzie
się w piątek, 11 listopada o
godz. 17:00.
Radosław Radczak

Koszykarze Górnika Trans.eu ponieśli we Wrocławiu pierwszą porażkę
w tym sezonie.

rzutach Stawiaka i Musiała
po pierwszej połowie Górnik prowadził 43:33.
Od trzeciej odsłony Górnik zaczął grać bardzo nieskutecznie, przez co Śląsk
stopniowo zaczął odrabiać

straty, aż w końcu na 2 minuty i 10 sekund przed końcem wyrównał rezultat, a to
po „trójce” Jakubiaka na 10
minut przed ostatnią syreną w spotkaniu prowadził
już 56:53. Ostatnia partia

WKS Śląsk Wrocław – Górnik Trans.eu
Wałbrzych 69:64 (14:19, 19:24, 23:10,
13:11)
Śląsk: Musiał 15, Stawiak 12, Jakubiak
11, Dziewa 11, Krakowczyk 7,
Ratajczak 5, Żelaźniak 3, Wysocki 3,
Bożenko 2, Bortliczek 0, Sasik 0.
Górnik: Niesobski 19, Niedźwiedzki
16, Wróbel 10, Glapiński 9, Kozak 7,
Bochenkiewicz 3, Podejko 0, Durski 0,
Piros 0, Jeziorowski 0, Rzeszowski 0,
Ratajczak 0.

Wciąż bez zwycięstwa
Nie udała się siatkarzom Victorii
PWSZ Wałbrzych wyprawa do Hajnówki. Podopieczni trenera Przemysława Michalczyka ulegli ekipie SKS
1:3 i są już jedyną drużyną bez zwycięstwa w I lidze.
W Hajnówce spotkały się dwa zespoły,
które w tym sezonie jeszcze nie zaznały

smaku zwycięstwa. Początek meczu należał do gospodarzy, którzy - po zaciętej
walce - wygrali pierwszą partię 25:23, a
drugą 25:21. Wałbrzyszanie, mając nóż
na gardle, zdecydowanie skuteczniej zagrali w trzeciej partii, wykorzystując błędy
rywali. Wydawać się mogło, że po wygranej 25:17 będą w stanie doprowadzić do

Kupiê zegarki

kolejnego w tym roku tie-breaka, ale po
zaciętej walce w czwartej partii ponownie SKS wygrał 25:23 i cały mecz 3:1.
W następnej kolejce Victoria PWSZ
Wałbrzych będzie podejmowała Ślepsk
Suwałki. Spotkanie zostanie rozegrane
5 listopada w hali Aqua Zdrój.
(RED)

tel.: 791 87 34 77

Kup cegiełkę
dla Górnika
Tę pozycję powinien
posiadać każdy kibic Górnika Wałbrzych. Mowa o
niedawno wydanej, bogato
ilustrowanej publikacji pod
tytułem „70 lat piłkarskiego
Górnika Wałbrzych”.
Z okazji pięknego jubileuszu piłkarskiego Górnika
przygotowany został - niedostępny w normalnej sprzedaży
- album, w którym nie brakuje
informacji przypominających
początki, czasy największych
sukcesów oraz odniesień do
współczesnych dziejów biało-niebieskich. Całość przeplatana licznymi zdjęciami z historii
zasłużonego dla miasta klubu.
Mecenasami albumu, bez których trudno byłoby wyobrazić
sobie przygotowanie i wydanie książki są: Wodociągi Wałbrzych, Wałbrzyskie Zakłady
Koksownicze Victoria S.A., Sanatoria Dolnośląskie Sp. z o.o.,
DZT Service, Kopalnie Surowców Skalnych w Bartnicy Sp.
z o.o., ALBA Dolny Śląsk Sp. z
o.o., Grupa LuxMed, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu oraz Toyota Motor
Manufacturing Poland Sp. z
o.o.
Co ważne, cenna z kolekcjonerskiego punktu pozycja
dostępna jest tak naprawdę
dla wszystkich zainteresowanych, którzy zdecydują się po
nią sięgnąć. I na tym nie koniec niespodzianek, gdyż do
każdej publikacji klub dołącza
również karnet wstępu na
wszystkie spotkania Górnika
w sezonie 2016/2017 przed
własną publicznością. Jedy-

nym warunkiem otrzymania
jubileuszowego pakietu jest
wykupienie „cegiełki” w cenie
100 złotych. Wydaje się, iż to
naprawdę niewielki koszt, jeśli
weźmiemy pod uwagę fakt, iż
do końca sezonu pozostało 10
spotkań u siebie, a cena normalnego biletu to 10 złotych.
Trzeba również podkreślić, iż
każda sprzedana „cegiełka”
w całości wesprze będących
w trudnej sytuacji finansowej
piłkarzy.
Chętni, którzy chcieliby
wzbogacić się o wspomnianą
pozycję, mogą zakupić „cegiełkę” bezpośrednio w siedzibie
klubu przy ulicy Ratuszowej
6, 58-304 Wałbrzych, tel. 74665-93-40. Biuro klubu czynne
jest od poniedziałku do piątku
w godzinach 8-11.30 (Aqua-Zdrój, pokój S1.22). Osoby
spoza Wałbrzycha mogą również dokonać wpłaty na konto
klubu. Nr konta: 24 1090 2271
0000 0005 8400 3284. W tytule
przelewu należy podać imię i
nazwisko kupującego oraz adres do wysyłki.
(RED)
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Klątwa własnego Było blisko
boiska?

Po raz trzeci w tym sezonie piłkarki nożne AZS
PWSZ Wałbrzych przegrały
ligowy mecz na stadionie
przy ul. Ratuszowej w Wałbrzychu. Tym razem w 11.
kolejce ekstraligi uległy
Czarnymi Sosnowiec 0:1.
Po porażce z Medykiem
Konin 1:3 wałbrzyszanki
chciały wygrać z drużyną z
Sosnowca, by utrzymać się
na podium ligowej tabeli.
Pomóc w tym miał brak w
składzie najlepszej zawodniczki Czarnych – Nikol Kaletki, która jest reprezentantką
Polski. Kamil Jasiński jednak
też miał do uzupełnienia
jedną lukę w ustaleniu jedenastki i ławki rezerwowych,
ponieważ znów nieobecna
była Klaudia Miłek.
Na trybunach Stadionu
1000-lecia w Wałbrzychu po
raz kolejny pojawił się selekcjoner kadry Polek – Miłosz
Stępiński, który w pierwszych minutach oglądał ciekawą rywalizację. Po dość
spokojnym i wyrównanym
początku spotkania, oba zespoły stwarzały sytuacje, ale

dobrze interweniowały defensorki lub bramkarki obu
ekip. W 15 min. w dobrej sytuacji mogła znaleźć się Oliwia Maciukiewicz, lecz była
na pozycji spalonej. Dwie
minuty poźniej odpowiedziały rywalki, lecz strzał ich
wykonaniu poszybował nad
poprzeczką. Chwilę po tym
Emilia Bezdziecka - zamiast
strzelać - podała do Anny Rędzi, która straciła futbolówkę
przed bramką gości. Potem
tempo gry mocno spadło,
oba zespoły toczyły głównie
grę w środku pola i do przerwy kibice nie obejrzeli goli.
W przerwie Kamil Jasiński dokonał jednej zmiany:
Aleksandrę Jaworek zastąpiła Sofia Gonzalez. Tuż po
wznowieniu gry na uderzenie z dystansu zdecydowała
się Karolina Gradecka, lecz
znów piłka poszybowała nad
bramką. Potem dwukrotnie
do sytuacji sam na sam z
bramkarką doszła Oliwia Maciukiewicz, ale najpierw straciła piłkę, a następnie została
zablokowana. Potem znów
gra toczyła się w środkowej

strefie boiska, a gdy wałbrzyszanki ruszały z kontratakami, to nie potrafiły ich wykorzystać. W 81 min. z kontrą
wyszły sosnowiczanki i przy
piłce na 10. metrze znalazła
się Paulina Zawiślak, która
pewnym strzałem pokonała
Darię Antończyk. Akademiczki jeszcze w końcówce
próbowały doprowadzić do
remisu, ale im to nie wychodziło i poniosły trzecią porażkę na własnym boisku w
tym sezonie.
W następnej kolejce wałbrzyszanki zagrają na własnym stadionie z UKS SMS
Łódź. Spotkanie odbędzie
się w sobotę, 5 listopada o
godz. 11:00.
Radosław Radczak

AZS PWSZ Wałbrzych
– Czarni Sosnowiec 0:1 (0:0)
Bramka: 0:1 Zawiślak (81).
Widzów: 100.
AZS PWSZ: Antończyk, Aszkiełowicz,
Mesjasz, Gradecka, Ratajczak – Jaworek (46 Gonzalez), Rędzia, Bezdziecka,
Dereń, Kowalczyk – Maciukiewicz (83
Pluta).

Piłkarze Górnika Wałbrzych przedłużyli serię meczów bez porażki.
Tym razem zremisowali
w Dzierżoniowie z Lechią
0:0, lecz - mimo zdobycia
punktu - nadal są w strefie
spadkowej.
Po problemach kadrowych, w drużynie wałbrzyszan sytuacja powoli wraca
do normy. Po przymusowej
pauzie za kartki, do składu
powrócili Jan Rytko i Grzegorz Michalak, którzy nie
mogli zagrać w Legnicy z
rezerwami Miedzi, poza tym
po raz pierwszy od miesiąca
w pierwszym składzie wystąpił Damian Migalski. Mimo
lepszej sytuacji, Górnik nie
mógł zlekceważyć Lechii,
która chciała zrewanżować
się za 3 porażki z poprzedniego sezonu. W drużynie z
Dzierżoniowa zabrakło Kamila Śmiałowskiego, który w
przeszłości grał w Górniku,
ale obecnie jest kontuzjowany.
Po dość słabym początku
zawodów, pierwszą groźną
sytuację wypracowali gospodarze. W 15 min. Marcin Buryła dośrodkował do
Macieja Tomkiewicza, który
zdecydował się na uderzenie

z pierwszej piłki, lecz posłał
ją obok bramki. Sześć minut
później odpowiedzieli goście, gdy po akcji na lewej
stronie Damian Migalski
zagrał do Jana Rytki, a ten
uderzył nad poprzeczką. W
38 min. bezpośrednio z rzutu wolnego strzelił Marcin
Morawski, jednak futbolówkę pewnie wypiąstkował
Łukasz Malec. Tuż przed
przerwą, po podaniu Filipa
Barskiego, w sytuacji sam
na sam z Damianem Jaroszewskim znalazł się Damian
Niedojad, ale po jego strzale
piłka minimalnie minęła słupek.
W przerwie trener Robert Bubnowicz nie dokonał
zmian w jedenastce. W 50
min. po podaniu Marcina
Buryły okazję na otwarcie
wyniku znów miał Niedojad,
ale bardzo dobrze interweniował w bramce popularny
„Jogi”. Potem nadal przeważała Lechia, która miała
kolejną dobrą okazję siedemnaście minut później.
Tomkiewicz zagrał do Pawła
Słoneckiego, który z kąta,
z 7 m odegrał do Buryły,
przez co akcja zwolniła tempo i zawodnik przy asyście
trzech defensorów Górnika

nie mógł oddać strzału. W
79 min. doszło do kontrowersyjnej sytuacji: Paweł
Tobiasz dotknął ręką piłkę
w polu karnym, a sędzia nie
odgwizdał rzutu karnego.
Tuż przed końcem kapitalną
okazję miał Jan Rytko, który
znalazł się niepilnowany na
linii szesnastki i oddał płaskie
uderzenie, jednak kapitalnie
obronił Łukasz Malec i mecz
zakończył się bez goli.
W następnej kolejce Górnik zagra na własnym stadionie z Piastem Żmigród. Spotkanie zostanie rozegrane w
niedzielę, 6 listopada o godz.
13:00.
Radosław Radczak

Lechia Dzierżoniów
– Górnik Wałbrzych 0:0
Żółte kartki: Tomaszewski, Brzezicki
oraz Surmaj, Pierzga, Morawski.
Sędziował: Marcin Celejewski (Żary).
Lechia: Malec – Paszkowski, Buryło,
Niedojad, Barski – Aleksiuk (46 Brzezicki), Korkuś, Słonecki, Tomkiewicz,
Kowalczyk (61 Bolisęga) - Tomaszewski.
Górnik: Jaroszewski – Gawlik, D,
Michalak, G. Michalak (75 Woźniak),
Surmaj – Tobiasz, Pierzga, Morawski,
Rytko, Dec (55 Sobiesierski) – Migalski
(80 Brzeziński).

DB2010

Czwartek, 3 listopada 2016 r.

.PL

www.db2010.pl

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

USŁUGI
(4) MEBLE NA WYMIAR – kuchnie, szafy, garderoby, zamówienia
indywidualne – TANIO!
www.meble-ibg.weebly.com Tel.
607-218-533
(4) 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.
(1) HYDRAULIKA - 668-605-555
(1) 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.
(4) „SZOP PRACZ” PRANIE
TAPICERKI MEBLOWEJ, SAMOCHODOWEJ, DYWANÓW,
SPRZĄTANIE BIUR I MIESZKAŃ,
MYCIE OKIEN – KONKURENCYJNE CENY!!! Tel. 535-424-624
(4) Naprawa i sprzedaż maszyn
do szycia domowych i przemysłowych, ul. Hetmańska 1. Tel.
723-265-731.

MOTORYZACJA
(4) Kupię stare motocykle oraz
części i boczne wózki motocyklo-

Panorama Nieruchomości
58-300 Wałbrzych
Marii Konopnickiej 1
T: +48 535 416 014
M: rafal@panorama.net.pl
http://www.panorama.net.pl
ŚRÓDMIEŚCIE 3pok, 100m2,
wyremontowana kamienica, niski
czynsz, cena 110.000 zł kontakt:
792-549-757
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 3pok 57m2
dogodna lokalizacja, ogrzewanie
miejskie, cena 129tys zł kontakt.
535-416-014

ŚWIEBODZICE 3P., 52,49m2, 3
piętro, rozkładowe, do wprowadzenia, cena: 95 000 zł, kontakt:
792549757

MS-2882 Piaskowa Góra - Nowe
mieszkanie w apartamentowcu, ul.
Odlewnicza! 82 m2, 3 pokoje, cena
219 900 zł Tel. 606 976 630

JEDLINA ZDRÓJ, 2pok, 52m2, po
kapitalnym remoncie, bezczynszowe, cena 95.000, Kontakt
792-547-662

opiekunki osób starszych na
terenie Polski z zamieszkaniem.
Gwarantujemy atrakcyjne zarobki
i legalne zatrudnienie. Tel. 507
061 830
(7) Opieka Niemcy. Legalnie.
Tel. 725 248 935

NIERUCHOMOŚCI
(7) Do wynajęcia pokoje w Wałbrzychu. Nr telefonu kontaktowego: 693 069 486. (bold)
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.

Szczawno Zdrój, super lokalizacja,
dom bliźniak 110m2, działka 500m2,
cena 415 tys. Tel. 883 334 481
MS-2894 Piaskowa Góra, 2 pokoje,
35m2, 7 piętro, po kapitalnym
remoncie, cena 129 tys. Tel.883
334 481
MS-2872 Piaskowa Góra, 2 pokoje,
35m2, 1 piętro w 4, cena 103 tys. Tel.
883 334 481
MS-2875 Piaskowa Góra, 2 pokoje,
36m2, 2 piętro, do remontu, cena 77
tys. Tel. 793 111 130

PRACA
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
JM DOM do wynajęcia 2 –
pokojowe mieszkanie - 53 m2,
Podzamcze - ul. Poselska, 900 zł,
74 6660919, 607212315
JM DOM do wynajęcia 3 – pokojowe mieszkanie - 68 m2, Świebodzice - ul. Zwycięstwa, 900 zł, 74
6660919, 607212315
JM DOM do wynajęcia pokój z
kuchnią o powierzchni 35 m2, WC
na półpiętrze, ogrzewanie piec
kaflowy, Nowe Miasto - ul. Paderewskiego, 450 zł, 74 6660919,
607 212 315
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

MS-2874 Podgórze, 3 pokoje, 80m2,
z garażem I ogródkiem, cena 129
tys. Tel. 883 334 486
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-2828 Biały Kamień, 3 pokoje,
ogrzewanie miejskie, do wprowadzenia, cena 157 tys. Tel. 883 334
486
MS-2839 Śródmieście, 2 pokoje, 54
m2, cena 67 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

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

PIASKOWA GÓRA, 3 pokoje,
45m2, budynek czteropiętrowy,
super lokalizacja cena 110.000zł
Kontakt: 792-547-662

MS-2862 Podzamcze, 2 pokoje,
36m2, 3 piętro, cena 108 tys. Tel. 793
111 130

DS-2834 Dom bliźniak, Poniatów-Stary Zdrój 97,5 m2, 239 tys. Tel.
883 334 486

BOGUSZÓW GORCE 1pok 28m2
2pietro, ogrzewanie miejskie cena
41tys zł Kontakt 535-416-014

we. Tel. 889 70 62 26.

(4) Promedica24 zatrudni

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 na 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 w
kamienicy, 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

MS-2809 Piaskowa Góra, 2 pokoje,
41m2, 2 piętro, po remocnie, cena
129 tys. Tel. 883 334 481
MS-2740 Piaskowa Góra, 2 pokoje,
32m2, 1 piętro w 4, Cena 85 tys. Tel.
793 111 130
MS-2729 Piaskowa Góra,, 3 pokoje,
51,5m2, cena 135 tys. . Tel. 793 111
130
MS-2612 Piaskowa Góra 3 pokoje,
54 m2 rozkładowe, cena 155 tys. Tel.
793 111 130
MS-2835 Piaskowa Góra, 2 pokoje,
29m2, do wprowadzenia, cena 82
500. Tel. 793 111 130
MS-2886 Piaskowa Góra – ul. Wrocławska, kawalerka 29m2, cena 39
tys. Tel. 883 334 481
Podzamcze, 4 pokoje, 66m2, 4 piętro, cena 129 tys. Tel. 883 334 481
MS-2905 Podzamcze, 2 pokoje,
48m2, 1 piętro, cena 109 tys. Tel. 883
334 481
MS-2902 Podzamcze, 2 pokoje,
36m2, cena 85 tys. Tel. 793 111 130
MS-2879 Podzamcze, 2 pokoje,
48,5m2, 1 piętro, cena 109 500, Tel.
883 334 481
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• Ogłoszenia
okolicznościowe
• Podziękowania
• Kondolencje
• Nekrologi

1. SOWA&VICTORIA Świebodzice,
mieszkanie z ogródkiem. 2 pokoje z
widną kuchnią, łazienką i toaletą w
atrakcyjnej lokalizacji po kapitalnym
remoncie!99,000 zł. Tel: 502-657-640
2. SOWA&VICTORIA Piaskowa Góra
3 pokoje z balkonem do remontu.
II piętro w budynku IV-piętrowym.
Cena: 95,000 zł. Tel: 502-657-640
3. SOWA&VICTORIA Stara część
Piaskowej Góry. 2 pokoje 38 m2 z
widną kuchnią do remontu na II
piętrze. Cena: 49,000 zł. DO NEGOCJACJI!Tel. 502-657-640
4. SOWA&VICTORIA Sobięcin, 42m2,
2 pokoje w cenie 25,000 zł. Tel:
530-913-259
5. SOWA&VICTORIA Piaskowa Góra,
2 pokoje 33 m2 w cenie 80,000 zł.
DO NEGOCJACJI! Tel: 530-913-259
6. SOWA&VICTORIA Jedlina Zdrój,
piękna okolica, 55m2, 2 pokoje do
remontu. Cena: 39,900 zł. Tel: 530913-259
7. SOWA&VICTORIA Jedlina Zdrój,
54 m2 2 pokoje na parterze do
odświeżenia. Cena 54,000 zł. Tel:
519-121-102
8.SOWA&VICTORIA Głuszyca,
osiedle 36 m2 w cenie 67,000 zł. DO
NEGOCJACJI! Tel: 519-121-102
9. SOWA&VICTORIA Nowe Miasto,
56 m2, 2 pokoje do częściowego
remontu. Cena: 85,000 zł. DO NEGOCJACJI Tel: 519-121-102
10. SOWA&VICTORIA Okolice parku
Sobieskiego, Śródmieście 2 pokoje
z widną kuchnią po kapitalnym remoncie. Odrestaurowany ocieplony
budynek. Tel.502-657-353
11. SOWA&VICTORIA Piękne, duże
mieszkanie z balkonem w centrum
Starego Zdroju. Tel: 502-657-353
12. SOWA&VICTORIA Mieszkanie na
Podzamczu 69m2 trzy pokoje, Tel:
502-657-353
13. SOWA&VICTORIA Biały Kamień,
3 pokoje 53 m2 z pięknym tarasem.
Cena: 149,900 zł. Atrakcyjna lokalizacja. Tel: 502-665-504

w Tygodniku DB 2010
w portalu db2010.pl
na Facebooku
ATRAKCYJNE CENY!
Tel. 790 709 590
14.SOWA&VICTORIA SUPER OFERTA!!!! Dwupokojowe mieszkanie w
Szczawnie Zdr; do remontu, blisko
deptak, wykonano wszelkie projekty
oraz pozwolenia, 69 900zł do negocjacji!!! Tel: 502-665-504
15. 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
16. SOWA&VICTORIA Piaskowa
Góra 2 pokoje, ciemna kuchnia do
wejścia III p. 110.000 Tel: 506-717014
17. SOWA & VICTORIA Bolków,
skrajny szereg, pow. 176 m2, III

kondygnacje, z zagospodarowanym ogrodem, do wejścia 390.000
Tel:506-717-014
18. SOWA & VICTORIA Dom wolnostojący Krzeszów, 180 m2, 5 pokoi,
piękny ogród, do wejścia 575.000
Tel. 506-717-014
19. SOWA&VICTORIA Mieszkanie po
remoncie Biały kamień 42m2 87000
zł Tel: 519-121-104
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
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pokoje, balkon, antresola, wysoki
standard. Cena: 269 000 zł (nr:
2095)- (74) 843 33 33, (74) 666 66
06, (74) 666 66 09

MENTOR Nieruchomości
ul. Główna 9/17 ( 1piętro )
58-309 Wałbrzych
T: +48 535 285 514
SKUPUJEMY MIESZKANIA ZA GOTÓWKĘ , RÓWNIEŻ DO REMONTU
LUB Z ZADŁUŻENIEM TEL. 535
285 514
OKAZJA! Piaskowa Góra, 3 pokoje
z balkonem, 2 piętro w bloku
czteropiętrowym po termomodernizacji, 45m2, świetna
lokalizacja. Cena 95.000zł DO
NEGOCJACJI. Tel: 535-311-265
SZCZAWNO-ZDRÓJ, 3 pokoje,
duży taras, świetna lokalizacja
– PRZY DEPTAKU, do wprowadzenia, 75m2. 260.000zł DO NEGOCJACJI !!! Kontakt 530-998-374
3 pokoje po remoncie okolice
Batorego, 63m2, bardzo dobra
lokalizacja. Cena 99.000zł do
negocjacji. Kontakt 535-311-265
Jedlina, 96m2, 3 pokoje, ogródek,
garaż, dwupiętrowe, UMEBLOWANE, Cena 119.000 do Negocjacji!!!
530-998-374
PIASKOWA GÓRA, 3 pokoje po
kapitalnym remoncie, piękne
mieszkanie, balkon, 1 piętro, 51
M2, 169 tys. Zł, Kontakt 535-285514
ŚRÓDMIEŚCIE, 2 POKOJE Z
OGRZEWANIEM MIEJSKIM, 1
piętro, 35 m2, 55 000zł TEL 535
285 514
STARY ZDRÓJ, 2 POKOJE W
ROZKŁADZIE, 48m2, w bloku czteropiętrowym, balkon, miejskie
ogrzewanie. Cena 116.000zł DO
NEGOCJACJI Kontakt 535-311-265
ŚWIEBODZICE Oś. Sudeckie,
44m2, 2 pokoje z ogrzewaniem
MIEJSKIM, po remoncie, 1 PIĘTRO,
CENA 140.000zł!! do Negocjacji,
tel. 530-998-374
PODZAMCZE, MIESZKANIE Z
PIĘKNYM WIDOKIEM, 3 pokoje, 61
m2, DUŻY balkon, 9 PIĘTRO, 139
tys. Zł, Kontakt 535-285-514
NOWE MIASTO, 2 POKOJE, 43m2,
1 piętro, spokojna lokalizacja.
Cena 99.000zł. Kontakt 535-311265
PODZAMCZE, 4 pokoje, 2 łazienki,
86 m2, 5 piętro, WINDA, UMEBLOWANE z AGD. Cena 198.000zł do
Negocjacji!! Kontakt 530-998-374
Śródmieście, 99m2, 1-Piętro, 4
pokoje, mieszkanie i kamienica
po REMONCIE. Cena 160.000zł do
Negocjacji!! Kontakt 530-998-374
2 pokoje do wprowadzenia Piaskowa Góra, 41m2, balkon, blok
czteropiętrowy. Cena 110.000zł.
Kontakt 535-311-265
PODZAMCZE, 2 pokoje po remoncie, 48 M2, balkon, 4 piętro, 119
tys. Zł, Kontakt 535-285-514

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 – OBNIŻKA CENY !! Na
sprzedaż mieszkanie do remontu
w Boguszowie Gorcach, 2 piętro,
1 pokój, kuchnia, 160zł czynsz,
klatka schodowa po remoncie, +2
piwnice i komórka Cena :28 000 zł
(nr: 1998)- (74) 666 66 09, (74) 666
66 06, (74) 843 33 33

dwupoziomowy apartement, 4

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 – 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 – 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 –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 – 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 sprzedaż Biały
Kamień w bliskim sąsiedztwie
Szczawna Zdroju, 43,60m2,
2piętro, 1 pokoj,łazienka, okna
PCV,instalacje po wymianie,piwnica.W cenie mieszkania
meble,pralka i lodówka. Cena: 70
000 zł (nr: 2194) - (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 – Szczawno Zdrój, 140m2,

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

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

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,
44 m2,2 piętro, 2 pokoje, kuchnia
z nowymi meblami w cenie,
łazienka,balkon, ogródek. Cena:72
000zł (nr: 2243) - (74) 843 33 33,
(74) 666 66 06, (74) 666 66 09

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 mieszkanie,
2 pokoje, blok, 47m2, N.Miasto,
po remoncie, wys.parter, balkon,
cena 119 500 zł. 74 666 42 42, 507
153 166
WILLA – Sprzedamy kawalerkę,
31m2, na Rusinowie, cena 47 tys.

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

2000m2, cena 350 tys.zł. 74 666 42
42, 881 424 100.

odnowienia, tel. 74 840 40 40, 693
223 424

WILLA – Sprzedamy 2 pokoje,
31m2, Piaskowa Góra, 4piętro,
balkon, cena 72tys.zł. 74 666 42 42,
507153166 .

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

RENOMA – PODZAMCZE, ul. Palisadowa, 2 pokoje, 48m2, 9 piętro
w 10, cena 134.000zł, tel. 74 840
40 40, 512 085 489

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.

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 garsonierę na
Piaskowej Górze. 19m2, 1 piętro,
stan dobry, cena 56 tys.zł. 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 kawalerkę
na Białym Kamieniu, 26m2, po
remoncie, co gaz, 1 piętro, garaż,
ogród, cena 62 tys.zł. 74 666 42
42, 507 153 166.
WILLA - Sprzedamy dom wolno
stojący na Podgórzu, 119m2, działka: 722m2 cena 180 tys.zł. stan
dobry, 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 3 pokoje,
54m2, St.Zdrój , po remoncie, wys.
parter, cena 69 tys.zł 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. 49m2,
Jedlina Zdrój, stan dobry, cena 49
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.
WILLA - Posiadamy mieszkania i
domy do wynajęcia na terenie
Wałbrzycha, 74 666 42 42
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 55000zł. 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.
WILLA- Sprzedamy pół domu
na Poniatowie, 3 pokoje, działka

WILLA- Sprzedamy kawalerkę,
36m2, B.Kamień, 2 piętro, co gaz,
70 tys.zł. 74 666 42 42, 881 424
100.
WILLA- Sprzedamy Piaskowa
Góra, 2 pokoje, 4 piętro, stan bardzo dobry, 42m2, cena 109000zł.
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- Okazja! Sprzedamy 2
pokoje, 55m2 na Rusinowie, Oś.
Górnicze, 3 piętro, nowa cena 49
000 zł. 666 42 42, 507 153 166.
WILLA - Sprzedamy Śródmieście,
2 (3) pokoje, 82(52)m2, 2 piętro,
69tys.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.

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
RENOMA – PIASKOWA GÓRA,
ul. Główna, 3 pokoje z ciemną
kuchnią, 45m2, parter w 10, cena
109.000zł, tel. 74 840 40 40, 512
085 489
RENOMA – PIASKOWA GÓRA, ul.
Nałkowskiej, kawalerka z jasną
kuchnią, 27m2, 6 piętro w 10,
cena 69.000zł, 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, ul
.Ratuszowa, 72m2, C.O. gazowe,
1 piętro w 3, okolice Aqua Zdroju,
149.000zł, tel. 74 840 40 40, 693
223 424
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

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

RENOMA – ŚRÓDMIEŚCIE, ul.
Moniuszki, nowe bud. 36m2, C.O.
miejskie, 1 piętro w 4, , 56.000zł,
tel. 74 840 40 40, 512 085 489

NAJWIĘSZY WYBÓR MIESZKAŃ
NA PODZAMCZU!

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

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.
Palisadowa, 2 pokoje, 48m2, 10
piętro w 10, cena 109.000zł, tel.
74 840 40 40, 512 085 489
RENOMA – PODZAMCZE, ul.
Grodzka, 2 pokoje, 41.5m2, po
remoncie, 7 piętro w 7, cena
120.000zł, tel. 74 840 40 40, 512
085 489
RENOMA – PODZAMCZE, ul. Hetmańska, 2 pokoje, 48m2, 2 piętro
w 4, cena 132.000zł, tel. 74 840 40
40, 724 464 997
RENOMA – PODZAMCZE, ul.
Palisadowa, 3 pokoje, 60m2, 2
piętro w 10, cena 160.000zł, do

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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REKLAMA

www.bartnica.com.pl

Kruszywa, które wydobywamy,
są wykorzystywane do budowy
najważniejszych dróg i torów kolejowych
w Polsce
Wsparcie, które niesiemy mieszkańcom regionu,
to realna pomoc dla dzieci i dorosłych
Działania, które czynimy dla środowiska,
zapewniają otoczeniu przemyślaną ochronę

Jesteśmy odpowiedzialnym przedsiębiorcą.

TANIE

SKUP AUT
ZA GOTÓWKĘ

• KOMUNIKACYJNE
• MAJĄTKOWE
• NA ŻYCIE

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

UBEZPIECZENIA
WSPÓŁPRACUJEMY
ZE WSZYSTKIMI FIRMAMI!

DLA KLIENTA

Oferujemy profesjonalną pomoc
przy rejestrowaniu pojazdów: załatwienie
wszelkich formalności w Urzędzie
Skarbowym, Urzędzie Celnym
oraz w Wydziale Komunikacji.

POWRACAJĄCEGO

W naszej bogatej ofercie są także

POSZUKUJEMY DOMU

chwilówki – kredyty

Z ZAGRANICY

W WAŁBRZYCHU

BIURO: ul. Słowackiego 8

LUB W OKOLICACH

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

Biuro Nieruchomości DUET

(I piętro w budynku kancelarii adwokackiej)

TEL.608-347-101

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

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

Wynajmę
pomieszczenia
biurowe
z powierzchnią
magazynową
z osobnym wejściem
i parkingiem
przy ul. Wysockiego 27
w Wałbrzychu (przy Starej Kopalni)
Tel. 606 478 000
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ATRAKCYJNE CENY!
Tel. 790 709 590

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

KREDYTY
do 200 tys. zł

Na spłatę innych kredytów
Samochodowe
Dla firm

Chwilówki do 30 tys. zł
Z komornikiem
ŚWIEBODZICE
UL. WAŁBRZYSKA 7A
TEL. 663-712-904.

PROJEKTOWANIE
I WYKONAWSTWO
KANALIZACJI

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

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

www.duotravel.pl

Uwaga! Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za
treść ogłoszeń i reklam. Tekstów niezamówionych
nie zwracamy.

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

e-mail: budowlane@duotravel.pl

