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dla kobiet i mężczyzn
PRACA w Niemczech

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

• demontaż RTV i AGD

• rozładunek 
paczek kurierskich
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•  B E Z G OTÓW KOW E  N A P RAW Y
•  E K S P R E S OW E  N A P RAW Y  L A K I E R N I C Z E
•  AU TO  Z A S T Ę P C Z E  G RAT I S

N A  C Z A S  N A P RAW Y
Wałbrzych, Sztygarska 10     www.kasacja.info
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Powierzchnia od 20m2 do 60m2.
Mieszkania nowe, wyposażone  w kuchnie w zabudowie stałej.

Każde mieszkanie posiada liczniki.
Ogrzewanie gazowe, teren ogrodzony, monitorowany.

Na terenie znajdują się cztery garaże.

Tel. 607 79 96 00

Mieszkania do wynajęcia

Wałbrzych • ul. Niepodległości 86

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

P O Ż Y C Z K A 
Do 10 000 zł  na okres do 36 rat

bez sprawdzania w BIK

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

tel. 531-483-291, 792-015-421 
czynne od pon. do pt. w godz. 900 - 1600

Honorujemy:
- umowy o pracę, zlecenie, o dzieło
- emerytury, renty ZUS oraz MOPS 
- zasiłki pielęgnacyjne, zasiłki czasowe i stałe z MOPS 
- dochody z zagranicy oraz inne
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Sąd pierwszej instancji 
uniewinnił dwóch byłych 
policjantów z komisariatu w 
wałbrzyskiej dzielnicy Biały 
Kamień, którzy byli oskar-
żeni o śmiertelne pobicie 
mieszkańca Wałbrzycha. 
Wyrok nie jest prawomocny, 
a prokurator i oskarżyciel 
posiłkowy zapowiedzieli 
złożenie apelacji.

26 października 2016 r. w 
Sądzie Okręgowym w Świdni-
cy zapadł wyrok uniewinnia-
jący Pawła H. I Grzegorza K. 
- byłych już funkcjonariuszy 
Komisariatu V Policji w Wał-
brzychu - którym Prokuratura 
Okręgowa w Świdnicy zarzu-
ciła popełnienie przekrocze-
nia uprawnień, polegających 
m.in. na tym, iż w trakcie wy-
konywania czynności służbo-
wych w stosunku do Piotra 
G., w budynku Komisariatu 
V Policji, wzięli udział w jego 
pobiciu w dniu 9 sierpnia 
2013 roku, narażając go na 
bezpośrednie niebezpie-
czeństwo utraty życia przez 
zadawanie kopnięć i uderzeń 
pięścią, czym spowodowali u 
pokrzywdzonego liczne obra-
żenia ciała, które skutkowały 
jego zgonem. Proces rozpo-
czął się 29 sierpnia br., o czym 
informowaliśmy na łamach 
Tygodnika DB 2010 w nu-
merze 34 (306) z 01.09.2016 
r. Treść wyroku zaskoczyła 
zarówno oskarżyciela pu-
blicznego, jak i oskarżyciela 
posiłkowego oraz jego pełno-
mocnika procesowego.

- Na rozprawie nie zdarzy-
ło się nic takiego, co podwa-
żyłoby tezy aktu oskarżenia, 
nie mniej jednak sąd materiał 
dowodowy ocenił tak, jak 
ocenił. Złożyliśmy wniosek o 
pisemne uzasadnienie wyroku 
i na pewno od tego wyroku 
będziemy apelować. Sąd w 
ustnych motywach wyroku 
stwierdził, że nie jest w stanie 
ponad wszelką wątpliwość 
wskazać na winę i sprawstwo 
tych dwóch oskarżonych. Z 
punktu widzenia oskarżyciela 
publicznego na rozprawie, w 
wyniku przesłuchań świad-
ków, a także przeprowadzo-
nej wizji w Komisariacie V, 

nie wydarzyło się nic, co de 
facto spowodowałoby zmianę 
naszego stanowiska. Nikt ze 
świadków nie zmienił zeznań 
w taki sposób, który obracał-
by w pył cały akt oskarżenia. 
Przyjętą przez oskarżenie se-
kwencję zdarzeń na podsta-
wie przedstawionych poszlak, 
które w tej sprawie mieliśmy – 
był proces poszlakowy, bo nie 
mieliśmy bezpośrednich do-
wodów - sąd ocenił odmien-
nie niż to uczyniła prokuratura 
– powiedział nam prokurator 
Tomasz Orepuk, rzecznik pra-
sowy Prokuratury Okręgowej, 
a jednoczesne oskarżyciel w 
toczącym się procesie.

Praktycznie identyczne 
stanowisko prezentuje me-
cenas Marek Kus, przedstawi-
ciel procesowy oskarżyciela 
posiłkowego, który powyższe 
stanowisko prokuratury uzu-
pełnił o stwierdzenie, że 
obrońcy obydwu oskarżonych 
nie przedstawili absolutnie 
żadnego dowodu, który by 
mogły stanowić podstawę 
do obalenia poszlak proceso-
wych, na jakich oparty był akt 
oskarżenia. Poszlaki te w spo-
sób jednoznaczny wskazywa-
ły na sprawstwo oskarżonych. 
Dlatego też i oskarżyciel po-
siłkowy, kiedy tylko otrzyma 
pisemne uzasadnienie wyro-
ku, złoży odrębną apelację. 
Natomiast rzecznik prasowy 
Sądu Okręgowego w Świdni-
cy ograniczył się jedynie do 
stwierdzenia:

- Wyrok jest nieprawomoc-
ny. Prokurator, pełnomocnik 
oskarżyciela posiłkowego oraz 
obrońcy oskarżonych złoży-
li zapowiedź apelacji przez 
wnioski o sporządzenie uza-
sadnienia – powiedziała nam 
sędzia Agnieszka Połyniak.

Jednocześnie rzecznik pra-
sowy sądu nie mógł nas poin-
formować, czym się kierował 
sąd wydając wyrok uniewin-
niający, z uwagi na to, że „nie 
zna treści ustnego uzasadnie-
nia wyroku, a informacja tego 
rodzaju zostanie przedstawio-
na, kiedy tylko znana mu bę-
dzie treść pisemnego uzasad-
nienia wyroku”.

Janusz Bartkiewicz

Komentarz redakcji
Wiedziałem, że materiał 

dowodowy na którym Proku-
ratura Okręgowa w Świdnicy 
oparła akt oskarżenia, oparty 
był jedynie na poszlakach, al-
bowiem żadnego bezpośred-
niego dowodu wskazującego 
na sprawców śmiertelnego 
pobicia (wręcz skatowania) 
Piotra G. z Białego Kamienia, 
nie było. Nie jest to ani pierw-
szy, ani ostatni taki przypa-
dek, kiedy prokurator oskar-
ża na podstawie ustalonych 
poszlak, a sąd na takiej też 
podstawie wydaje wyrok ska-
zujący. W sprawie oskarżo-
nych Pawła H. i Grzegorza K. 
sąd jednak stwierdził, że nie 
jest w stanie ponad wszelką 
wątpliwość wskazać na winę 
i sprawstwo oskarżonych, co 
na dobrą sprawę mogę sobie 
tłumaczyć procesową zasadą 
in dubio pro reo (zawartą w 
art. 5 § 2 Kodeksu postępowa-
nia karnego), zgodnie z którą 
wątpliwości nie dających się 
usunąć nie można tłumaczyć 
na niekorzyść oskarżonego. 
Owszem mogę, ale w tej spra-
wie coś mi za mocno zgrzyta, 
abym mógł przyjąć, że zasada 
ta winna mieć zastosowanie.

Chodzi więc o wątpliwości, 
których nie da się rozstrzy-
gnąć, czyli o sytuacji, kiedy 
wyczerpano wszystkie moż-
liwości ich wyjaśnienia. Ale 
„usunięcie wątpliwości” za-
wsze jest możliwe, a wszyst-
ko zależy tylko od woli tego, 
kto ma prawo i obowiązek 
do tegoż usunięcia dążyć. 
Przypomnę, że nie tak dawno 
(12.05. br. w nr 19 Tygodnika 
DB 2010) pisałem o procesie 
prowadzonym w sprawie po-
bicia w Komisariacie I Policji 
w Wałbrzychu Pawła R., w któ-
rym najpierw Sąd Rejonowy w 
Wałbrzychu, a następnie Sąd 
Okręgowy w Świdnicy, oskar-
żonych funkcjonariuszy policji 
uznał za winnych. A te dwa 
zdarzenia miały prawie iden-
tyczny przebieg i okoliczności 
oraz oparte były na bardzo 
zbliżonych podstawach, czyli 
poszlakach. W obu tych przy-
padkach sekwencja zdarzeń 
była identyczna:

Policjanci (mniej lub bar-
dziej zasadnie, ale raczej 
mniej) zabierają pokrzyw-
dzonych na komisariat, czyli 
dokonują ich zatrzymania. 
Następnie wypuszczają do 
domu w stanie, który jedno-
znacznie wskazuje, że zostali 
oni na terenie tychże komi-
sariatów pobici. Różnica jest 
taka, że Paweł R. miał szczę-
ście i przeżył, przez co mógł w 
sądzie składać zeznania. Piotr 
G. tego „szczęścia” nie dożył, 
ale zdążył przed śmiercią za-
dzwonić do swych kolegów, 
którym powiedział, że został 
pobity przez „pały”, co - jak 
wiadomo już chyba w gim-
nazjum - jest to powszechnie 
stosowana nazwa dzisiejszych 
policjantów. Trudno przyjąć, 
że człowiek ewidentnie skato-
wany, mający w sobie ostatnie 
okruchy życia, opowiada swo-
im kolegom jakieś bajki i wy-
myśla sobie, że został pobity 
przez funkcjonariuszy policji. 
Koledzy ci stosowne zeznania 
złożyli w postępowaniu przy-
gotowawczym (śledztwie) i 
przed sądem, a ich moc jest 
równoważna zeznaniom zło-
żonym przez Pawła R, który też 
twierdził, że pobili go funkcjo-
nariusze policji. Innych bezpo-
średnich świadków zdarzenia, 
w obu przypadkach, nie było, 
ale zeznania te podparte zo-
stały stosownymi obdukcjami 
(w sprawie Piotra G. eksperty-
zami medycznymi) wskazują-
cymi na rodzaj zadanych cio-
sów i stosowanych narzędzi, 
czyli przedmiotów. Ponadto 
badania tzw. billingów wska-
zały bez wątpliwości, że Piotr 
G. telefonował do swych kole-
gów prawie bezpośrednio po 
wyjściu z komisariatu, a ani w 
śledztwie, ani podczas proce-
su, nie przywołano chociażby 
jednej informacji wskazującej 
na to, że 9 sierpnia 2013 roku 
na trasie pomiędzy komisa-
riatem, a miejscem z którego 
telefonował Piotr G., doszło 
do jakiejś szamotaniny, bójki, 
czy innego zdarzenia, które 
pozwalałoby przypuszczać, iż 
właśnie tam powstały dozna-
ne obrażenia, skutkujące bar-
dzo szybkim zgonem.

Więc o jakich wątpliwo-
ściach możemy w tym przy-
padku mówić? Jakie wątpli-
wości, których nie można 
usunąć, miał sąd? Proces był 
poszlakowy w takim samy 
zakresie, jak poszlakowym 
był proces w sprawie pobicia 
Pawła R. Ale czy fakt, że ma-
teriał dowodowy opierał się 
na poszlakach, może być po-
wodem uznania oskarżonych 
za niewinnych? Otóż nie i na 
dowód tego przypomnę ko-
lejną sprawę, o której już wie-
lokrotnie (nie tylko na łamach 
Tygodnika DB 2010) pisałem, 
ale i sam miałem w niej swój 
osobisty udział.

Otóż w marcu 2000 roku 
został zastrzelony znany wał-
brzyski antykwariusz i Proku-
ratura Okręgowa w Świdnicy, 
nie dysponując jakimkolwiek 
dowodem wskazującym na 
sprawców zbrodni, akt oskar-
żenia oparła na tak zwanym 
„zamkniętym łańcuchu po-
szlak wskazującym na fakt 
główny”. I nikt nie miał wątpli-
wości co do winy oskarżonych, 
łącznie z Sądem Najwyższym, 
który uznał, że przedstawione 
przez prokuraturę poszlaki 
są absolutnie wystarczające. 
Stało się tak, chociaż poszlaki 
te były tak naprawdę warte 
funta psich kłaków, bo opie-
rały się na zeznaniach świad-
ków anonimowych, którzy na 
temat zabójstwa nie posiadali 
nawet podstawowej wiedzy. 
Nic nie widzieli, nic nie sły-
szeli, nie byli nawet w pobliżu 
miejsca zbrodni w czasie jej 
trwania, ani tuż przed nią, jak 
i po niej. Oni tylko zeznali, że 
jeden notoryczny konfabu-
lant pewną bajkę im opowie-
dział. Przypomnę, że proces 
jednakże toczył się nie o to, 
czy konfabulant coś mówił, 
czy nie. Toczył się, ponieważ 
na tej konfabulacji oparto akt 
oskarżenia, dla potrzeb któ-
rego stworzono właśnie - jak 
najbardziej sztuczny - łań-
cuch poszlak, który rzekomo 
miał wskazywać na fakt głów-
ny, czyli na to, że oskarżeni 
zastrzelili antykwariusza. W 
jego wyniku dwaj niewinni 
chłopcy zostali skazani na 25 

lat więzienia. I nikt z policjan-
tów, prokuratorów i sędziów 
nie miał z tego powodu żad-
nych wyrzutów sumienia, 
chociaż proces był jak najbar-
dziej poszlakowy.

A jakimi dowodami i po-
szlakami dysponował sąd 
orzekający w sprawie śmier-
telnego pobicia Piotra G? 
Dowód pierwszy: Piotr G. 
został doprowadzony do ko-
misariatu V. Dowód drugi: 
bezpośrednio po jego opusz-
czeniu dzwonił do kolegów 
i mówił, że pobiły go „pały”. 
Dowód trzeci: w wyniku od-
niesionych obrażeń zmarł w 
odległości około 1 kilometra 
od komisariatu V. Mocne? 
Według mnie - bardzo. A te-
raz poszlaki. Pierwsza: w ko-
misariacie przebywało pięciu 
funkcjonariuszy, ale trzech z 
nich zeznało, że z pobiciem 
nie mieli nic wspólnego. Po-
szlaka druga: zatrzymania 
dokonali Paweł H. I Grze-
gorz K. i to oni pozostawali 
w bezpośrednim kontakcie 
z zatrzymanym, aż do czasu 
opuszczenia przez niego ko-
misariatu. Poszlaka trzecia: na 
trasie pomiędzy komisaria-
tem a miejscem, z którego te-
lefonował Piotr G., nie odno-
towano żadnego zdarzenia, 
którego nawet pośrednim 
skutkiem mogłyby być obra-
żenia odniesione przez Piotra 
G. Jakich zatem wątpliwości 
usunąć nie mógł sąd, wcho-
dzący w skład wydziału, któ-
rego przewodniczącym jest 
sędzia, swego czasu będący 
przewodniczącym składu 
orzekającego, który na pod-
stawie wątpliwych poszlak 
skazał Radosława Krupowicza 
i Patryka Rynkiewicza na kary 
25 lat pozbawienia wolności? 
Myślę, że tego rodzaju wy-
roki, jak w przypadku Pawła 
H. I Grzegorza K., to zielone 
światło dla panów i pań po-
licjantów i zastanawiam się: 
kto będzie następny? Kto nie 
będzie miał tyle szczęścia co 
Paweł R. i dziesiątki tych, któ-
rym akurat prokuratura wiary 
dać nie chce?

Janusz Bartkiewicz
www.janusz-bartkiewicz.eu

Nie było pobicia w komisariacie?
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Po niemal rocznej prze-
rwie powraca wyczeki-
wany przez przyszłych, 
młodych przedsiębiorców 
rządowy program „Pierw-
szy biznes – Wsparcie w 
starcie II”.  Fundusz Regio-
nu Wałbrzyskiego po raz 
trzeci wygrał postępowa-
nie przetargowe na zarzą-
dzanie funduszem pożycz-
kowym oraz świadczenie 
usług szkolenia i doradz-
twa w ramach projektu.  Na 
rozdysponowanie 6 mln zł 
FRW ma dwa lata. Dzięki 
środkom powstanie ok. 90 
nowych �rm.

26 października FRW 
podpisał umowę z Bankiem 
Gospodarstwa Krajowego, 
na mocy której realizuje 
program w województwach 
dolnośląskim i lubuskim. W 
ciągu dwóch lat, na tych te-
renach powstało w sumie 
131 start'upów. Kolejna edy-
cja programu pomoże zało-
żyć działalność gospodarczą 
następnym kilkudziesięciu 
osobom. 

Fundusz Regionu Wał-
brzyskiego rozpoczął realiza-
cję projektu, organizując w 
swojej siedzibie konferencję 

Rusza program Pierwszy Biznes
prasową, podczas której pod-
sumował dotychczasowe wy-
niki oraz zaprezentował nowe 
warunki wsparcia. Możliwość 
pozyskania nawet 81 tys. zł ni-
skooprocentowanej pożyczki 
na założenie własnego bizne-
su mają studenci, absolwenci 
i osoby bezrobotne. Funk-
cjonujący już przedsiębiorcy 
mogą ubiegać się o pożyczkę 
w wysokości 24 tys. zł na two-
rzenie nowych miejsc pracy 
dla osób bezrobotnych.

- Jesteśmy dumni, że po 
raz kolejny możemy reali-
zować rządowy program 
Pierwszy Biznes, ponieważ 

okazał się on fantastyczną 
formą wsparcia dla począt-
kujących przedsiębiorców. 
Projekt cieszy się popular-
nością dlatego, że jest bez-
pieczny i atrakcyjny. Pożycz-
kobiorcy mogą skorzystać z 
szeregu darmowych szkoleń 
a na spłatę zobowiązania 
mają aż 7 lat. Zdecydowa-
nie największym atutem jest 
jednak oprocentowanie po-
życzki, które wynosi jedynie 
0,44% w skali roku – wyjaśnia 
Robert Jagła, prezes Zarządu 
Funduszu Regionu Wałbrzy-
skiego. - Mówiąc o sukcesie 
programu, nie można za-

pomnieć o zaangażowaniu 
pracowników FRW w projekt 
oraz perfekcyjne opracowa-
nie przez nich wniosku, który 
w postępowaniu konkurso-
wym otrzymał maksymalną 
liczbę punktów - dodał. 

Rządowy program daje 
szansę na rozpoczęcie wła-
snej działalności osobom 
bez doświadczenia i bez 
kapitału, ale z realnymi po-

mysłami na biznes. Przed-
siębiorcy, funkcjonujący już 
dzięki programowi „Pierw-
szy biznes – Wsparcie w star-
cie”, świadczą m.in. usługi 
fotogra�czne, reklamowe, 
gastronomiczne, hydraulicz-
ne, pośrednictwa �nanso-
wego czy treningu sporto-
wego.  Na przeprowadzenie 
całego przedsięwzięcia i roz-
dysponowanie 6 mln zł Fun-

dusz Regionu Wałbrzyskiego 
ma dwa lata. Warto jednak 
się pospieszyć, ponieważ ze 
względu na duże zaintereso-
wanie produktem, poprzed-
nie edycje programu były re-
alizowane znacznie szybciej.

Wszelkie informacje oraz 
dokumenty dotyczące pro-
gramu dostępne są na stro-
nie www.frw.pl.

(RED)

Prezes FRW Robert Jagła z Jakubem Szymanowiczem, który jako pierwszy podpisał umowę na pożyczkę 
w ramach rządowego programu „Wsparcie w starcie II”. Absolwent Politechniki Wrocławskiej otworzył firmę 
„SOLISA”, która prowadzi badania energetyczne budynków, badania termowizyjne oraz wykonuje testy 
szczelności obiektów. Zajmuje się również doradztwem energetycznym.

i utworzenie stanowiska pracy
nawet 81 tys. zł na 0,44%

działalności gospodarczej
pożyczka na założenie

tart programu pierwszy biznes – wsparcie w starcie

Fundusz Regionu
Wałbrzyskiego www.frw.plul. limanowskiego 15

58-300 wałbrzych
tel. +48 74 66 44 810
fax +48 74 66 44 822

mail: pozyczki@frw.pl
mail: biuro@frw.pl
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KONTAKT: ul. Stacyjna 11, 58-306 Wałbrzych
tel : 748463040, tel. kom.: 883-359-937

e-mail: info@my-textim.com

CZYŚCIWO
BAWEŁNIANE

promocyjna

cena*
1,50 zł netto 

za 1 kg

promocyjnapromocyjnapromocyjnapromocyjnaCałkowita wymiana
asortymentu.

Nowa kolekcja 
w super cenach.

Nowy towar 
14 listopada (poniedziałek)
Szczawno-Zdrój, ul. Równoległa 1

15 listopada (wtorek)
Wałbrzych, ul. Główna 13 (Piaskowa Góra)

szeroki asortyment
* promocja dotyczy asortymentu: TB bawełna kolorowa trykotowa

R E K L A M A

Pośredniczymy w zakresie kupna, sprzedaży, 
wynajmu mieszkań, domów, działek i lokali 
użytkowych - rozwiązujemy trudne stany 
prawne nieruchomości.
Świadczone przez nas usługi gwarantują Świadczone przez nas usługi gwarantują 
pełną obsługę formalno-prawną od momentu 
podpisania umowy pośrednictwa do finalizacji 
transakcji w formie aktu notarialnego 
lub umowy najmu.
Oferujemy także pomoc związaną z wyborem 
i uzyskaniem atrakcyjnych kredytów 
hipotecznych, współpracujemy z kancelariami hipotecznych, współpracujemy z kancelariami 
notarialnymi oraz innymi biurami 
pośrednictwa. 

Zapraszamy: ul. Kłodzka 8, 58-340 Głuszyca
tel. 882068300, info@zolnieruk.pl, www.zolnieruk.pl 

Uczniowie klas I-III Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi na 
wałbrzyskim Podzamczu, rywalizowali w konkursie „Barwy jesieni” 
o nagrody Rady Wspólnoty Samorządowej tej dzielnicy. Plonem 
konkursu były prace ilustrujące piękno malowniczej i pulsującej 
kolorami pory roku. Każdy z 20 uczestników otrzymał maskotkę, 
książkę i słodki poczęstunek. Na zdobywców trzech pierwszych miejsc: 
Ewę Goliszewską z kl. 2f, Aleksandra Perneja z kl. 1d i Wiktorię Balejo 
z kl. 2a, czekały dodatkowo puzzle. Na zdjęciu: Uczestniczki konkursu 
przy twórczej pracy.

(BAS)

W Ośrodku Społeczno-
-Kulturalnym Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Podzam-
cze” w Wałbrzychu, pod-
czas trwającej wystawy 
kanarków i ptaków eg-
zotycznych, odbyło się 
uroczyste ogłoszenie wy-
ników konkursu plastycz-
nego „Kolorowe ptaki”. 

Jego współorganizato-
rami była Publiczna Szkoła 
Podstawowa nr 21 im. Olim-
pijczyków Polskich oraz Od-
dział Polskiego Związku Ho-
dowców Kanarków i Ptaków 
Egzotycznych. W konkursie 
uczestniczyli przedszkolacy 

oraz uczniowie klas I-III. Na-
płyneło 176 prac. Nagrody 
otrzymali: Wiktoria Paweł-
czyk, Nadia Langner, Sandra 
Płodzień, Oliwia Świątek, 
Oliwia Bańka, Aleksander 
Pernej, Barbara Chwałek, Ni-
kola Płatek, Marceli Lamen-
towicz, Sylwia Mirochna i Ni-
kola Żelichowska. Nagrode 
specjalną dla najmłodszego 
uczestnika otrzymał 4-letni 
Stefan Piątkowski. Ponadto 
wyróznio 11 autorów. Wy-
stawa nagrodzonych i wy-
różnionych prac czynna bę-
dzie w OSK do 30 listopada.

(BAS)

Gdzie można uzyskać więcej informacji na temat wszystkich ofert Centrum Kredytowe-
go „Kredytus” w Wałbrzychu?
- Zapraszamy do naszej siedziby przy al. Wyzwolenia 49/2 w Wałbrzychu. 
Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00.
Telefon: 531 227 390 lub 793 793 005.
Zostając naszym klientem zyskujesz swojego doradcę �nansowego
i dostęp do nowości kredytowych w pierwszej kolejności.

(TP)

Kredytus
– profesjonalne doradztwo 
kredytowe dla każdego

Centrum Kredytowe „Kredytus” w Wałbrzychu zajmuje się doradztwem kredytowym od wielu lat. - Pomagamy 
osobom, które wpadły w spiralę kredytów, pożyczek lub chwilówek, mamy do tego narzędzia w postaci wiedzy, 
umiejętności i wielu ofert kredytowych – podkreślają przedstawiciele Centrum Kredytowe „Kredytus” przy al. Wy-
zwolenia 49/2 w Wałbrzychu.

Do kogo skierowana jest oferta Centrum Kredytowego „Kredytus” w Wałbrzychu?
- Współpracujemy z bankami oraz instytucjami poza bankowymi. Do każdego klienta podchodzimy w sposób indywidualny, bo 
każda z osób, która nas odwiedza, ma inną sytuację �nansową. Naszymi klientami są emeryci, renciści, osoby pracujące, bezrobot-
ni oraz mali i średni przedsiębiorcy. Naszą ofertę dzielimy na 2 grupy: produkty bankowe oraz produkty poza bankowe.

Jakie produkty bankowe 
są w ofercie Centrum Kre-
dytowego „Kredytus”?
- Kredyty gotówkowe, kredyty 
konsolidacyjne, kredyty hipo-
teczne oraz leasing.

Dla kogo jest przeznaczo-
na ta oferta?
- Dla: emerytów, rencistów, 
osób pracujących, �rm.

Jakie bazy są sprawdzane?
- Zawsze BIK, a co do innych 
baz, to zależy od wymagań 
konkretnego banku.

Jakie produkty poza ban-
kowe są w ofercie Centrum 
Kredytowego „Kredytus”?
- Pożyczki gotówkowe do 
kwoty 25 tys. zł na okres mak-
symalnie 36 rat; Pożyczki hi-
poteczne do kwoty 100 000 zł, 
czyli gotówka pod zabezpie-
czenie w IV dziale księgi wie-
czystej (mogą to być grunty, 
nieruchomości); konsolidacja 
chwilówek do 10 tys. zł oraz 
wiele ofert z różnych �rm na 
różnych warunkach.

Dla kogo jest przeznaczo-
na ta oferta?
- Produkty poza bankowe są 
dla każdego: dla emerytów, 
rencistów, osób pracujących, 
przedsiębiorców, bezrobot-
nych - bez ograniczeń wieko-
wych.

Jakie bazy są sprawdzane?
- Różne �rmy pożyczone 
sprawdzają różne bazy, a w 
ofercie mamy też takie, które 
nie sprawdzają żadnych baz, 
jednak klient musi spełnić 
inne warunki.

Kolorowe ptaki

Barwy jesieni 
w oczach maluchów
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ZAPRASZAMY na www.duotravel.pl 
lub  www.facebook.com/duotravel.boguszowgorce oraz do naszych biur!

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

ZIMA 2017 JUŻ W SPRZEDAŻY

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

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

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

NARTY 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 1 990 zł 1 592 zł

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 
-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

WCZASY ZIMOWE W ZAKOPANEM
13.02.2017 – 19.02.2017, 20.02.2017 – 26.02.2017. 

CENA: 650 PLN/osobę dorosłą, 600 PLN dziecko do 10 lat

JARMARKI BOŻONARODZENIOWE:
26.11.2016 DREZNO - 99 PLN
03.12.2016 PRAGA - 99 PLN

10.12.2016 BERLIN - 129 PLN

MIKOŁAJKI - TROPICAL ISLAND
04.12.2016 - 99 PLN + bilet wstępu ok.35 EURO

Święta Bożego Narodzenia
REWAL 22-27.12.2016 - 900 PLN 650 PLN 

SOKOLEC 22-27.12.2016 - 900 PLN 549 PLN 
SZCZAWNICA 22-27.12.2016 - 900 PLN 599 PLN 

OFERTA DO KOŃCA LISTOPADA

SYLWESTER:
REWAL od 850 PLN 549 PLN      SOKOLEC od 850 PLN 499 PLN

PRAGA - 140 PLN            BERLIN - 140 PLN
WENECJA - expres 30.12.2016 - 01.01.2017 - 399 PLN + 20 EURO

WENECJA 29.12.2016 - 01.01.2017 - 499 PLN + 50 EURO

OSTATNIE
MIEJSCA!!!

Beata 
Żołnieruk

Wszyscy znamy powiedze-
nie: czego Jaś się nie nauczy, 
tego Jan nie będzie umiał. I w 
tym kontekście często zasta-
nawiam się nad tym, co tak na-
prawdę siedzi w głowach ludzi, 
którzy za wszelką cenę starają 
się obalić podstawowe prawa 
ekonomii i usiłują nam wmó-
wić, że rozdawanie pienię-
dzy jest dobre, a konkurencja 
sprawdza się tylko wtedy, jeśli 
istnieje w warunkach rynku re-
gulowanego. Wbrew tej - jak-
że ostatnio modnej - polityce 
rozdawczej istnieje przecież 
niezaprzeczalne prawo ekono-
miczne i - co za tym idzie – są 
pewne prawidłowości ekono-
miczne, które nijak się mają do 
działań wprowadzanych w ży-
cie przez obecnie rządzących. 
Owe prawidłowości polegają 
na tym, że po określonym zda-
rzeniu (działaniu lub czynności) 
stale następują inne określone 
zdarzenia, przy czym następ-
stwo to zachodzi w czasie. I tak 
niższa cena danego produktu 

Czego Jaś się nie nauczy…
(przyczyna) powoduje wzrost 
zakupów tego produktu (sku-
tek), wzrost podatków (przy-
czyna) powoduje zmniejszenie 
wpływów do budżetu w dłuż-
szym okresie (skutek) - krzywa 
La�era, spadek popytu na sku-
tek wzrostu cen (przyczyna), 
powoduje zmniejszenie poda-
ży (skutek). Mam wrażenie, że 
- wbrew logice - te nieodwra-
calne prawa ekonomii, regulu-
jące podstawowe mechanizmy 
rynkowe, ktoś usilnie chce od-
wrócić do góry nogami, wma-
wiając nam, że wszystko to, w 
co wierzyliśmy do tej pory i co 
wkładano nam do głów przez 
kilka lat studiów, jest najzwy-
czajniej w świecie nieprawdzi-
we, a co najważniejsze i najgor-
sze w tym przypadku, ludzie w 
to uwierzyli! Szukałam na ten 
temat artykułów i znalazłam. 
Coś takiego naprawdę istnie-
je i zostało nazwane przez 
autora negaekonomią. Nega-
ekonomia to zjawisko odwró-
cenia tradycyjnie pojmowa-
nych relacji ekonomicznych. 
„Otrzymujemy zapłatę nie za 
konsumpcję, a za brak kon-
sumpcji, nie za pracę, a za po-
wstrzymanie się od pracy, nie 
za zdeponowanie pieniędzy w 
banku, ale za ich pożyczenie z 
banku” (autor Mirosław Kach-

niewski). Brzmi dosyć znajomo, 
nieprawdaż?

Nie mam pojęcia jak długo 
Polska będzie szła w kierunku 
negaekonomii, ale wiem jedno: 
tylko głupiec wierzy, że społe-
czeństwo przyszłości uwolni 
się od praw ekonomii. Czło-
wiek rozsądny ma nadzieję, że 
nauczy się je w końcu respek-
tować. Mając na względzie do-
bro przyszłych pokoleń i dążąc 
- mimo wszystko - do posza-
nowania podstawowych praw 
ekonomicznych, powinniśmy 
przy okazji toczącej się właśnie 
debaty nad reformą w szkol-
nictwie, wdrożyć do szkół pro-
gram nauczania ekonomi już 
od szkoły podstawowej. Nasze 
dzieci wychodzą ze szkoły ze 
znajomością wielu ważnych 
zagadnień, ale kiedy zapytamy 
je jaką rolę pełni pieniądz w go-
spodarce, co to jest podaż i po-
pyt oraz jakie muszą być speł-
nione warunki do tego, aby 
można było mówić o wolnym 
rynku i uczciwej konkurencji, 
to z góry wiem, że większość 
z nich nie odpowie nic, bo 
nie znają podstaw ekonomii. 
Sceptycy odpowiedzą zaraz, że 
przecież dziecko nie musi tego 
wszystkiego jeszcze wiedzieć i 
że nie każdy w przyszłości chce 
zostać biznesmenem. Problem 

polega jednak na tym, że cały 
schemat nauczania od okresu 
dziecięcego idzie w tym kie-
runku, że uczymy dzieci spo-
łecznie akceptowanych, czyli 
umownych schematów zacho-
wań, a mówiąc prościej, nasze 
dzieci przesiąkają od najmłod-
szych lat tzw. negaekonomią, 
a ponosić będą w przyszłości 
skutki działania obiektywnie 
istniejących praw ekonomicz-
nych, niezależnie od tego, czy 
uświadomią sobie ich istnienie, 
czy też nie…

Zapewniam wszystkich, że 
dużo lepiej jest wtedy, gdy spo-
łeczeństwo dokonuje wyborów 
w sposób świadomy. Stare po-
wiedzenie mówi, że czym sko-
rupka za młodu nasiąknie, tym 
na starość trąci i chyba nikt nie 
zaprzeczy, że przyzwyczajenia 
i wiedza nabyta w młodości 
decydują o późniejszych zacho-
waniach, a ujemne wartości na-
byte w przeszłości nie dają się 
później wykorzenić, czego naj-
lepszym dowodem są bez wąt-
pienia poczynania kolejnych 
rządów naszego kraju.

Od redakcji: autorka jest 
prezesem okręgu wałbrzyskie-
go partii Wolność, członkinią 
zarządu partii; prowadzi działal-
ność gospodarczą.

Mieszkańcy osiedla Bia-
łe Górki w Cierniach mają 
już nowy dojazd do swoich 
posesji.

Gmina Świebodzice wy-
konała asfaltową drogę, 
która umożliwia dojechanie 

do osiedla od strony drogi 
powiatowej. Bitumiczna na-
wierzchnia wraz z podbudo-
wą ma szerokość 4,5 metra, 
wykonana została na odcinku 
315 m. 

(RED)

Sielska gotowa

R E K L A M A
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In memoriam - Ku pamięci

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

Serdeczne podziękowania Przyjaciołom, Znajomym 
i Wszystkim którzy uczestniczyli w ostatniej drodze

 Śp. Heleny Ferenc 
składa rodzina.

,,Wszystko na świecie mija jak sen’’

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

 Śp. Wiesława Raczyńskiego 
składa rodzina.

,,Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych’’ 

Serdeczne podziękowania wszystkim, 
którzy uczestniczyli w ostatniej drodze 

Śp. Agnieszki Sikory 
składa córka.

,,Czas ucieka wieczność czeka’’

Serdecznie dziękujemy Wszystkim, 
którzy uczestniczyli w ostatniej ziemskiej drodze  

Śp. Ewy Żelazko - Augun 
uczcili Jej pamięć oraz służyli wsparciem i pomocą rodzinie 

w tym trudnym czasie składa Syn z rodziną.

Siedziba � rmy: Zakład Pogrzebowy „Ostatnia posługa’’ Dominik Ba� a 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

R E K L A M A

POŻYCZKA
Nawet w 24 godziny!

do 25 000 zł

szybko i uczciwie

668 682 334*

*koszt połączenia zgodny z taryfą operatora

Nareszcie Fanaberie! 
Teatr Dramatyczny w Wał-
brzychu tradycyjnie w listo-
padzie zaprasza na festiwal 
teatralny, ulubione i wycze-
kiwane przez widzów wy-
darzenie, podczas którego 
Teatr otwiera swoje prze-
strzenie i razem z widzami 
cieszy się pieczołowicie do-
branym festiwalowym reper-
tuarem, rozmawia, bawi się, 
inspiruje.

14. Wałbrzyskie FANABE-
RIE Teatralne to nowoczesny 
przegląd aktualnych tren-
dów w sztuce teatralnej. No-
woczesny – bo różnorodny, 
nie ograniczony do jednej 
formy, przekraczający grani-
ce gatunkowe, popularny.

Nowa odsłona jedynego 
dramatycznego festiwalu w 
Wałbrzychu, odbywa się w 
nieco węższej, „kryzysowej” 
formule. Ale nadal program 
przeglądu pozostaje bogaty 
i różnorodny. Podczas kolej-
nych pięciu festiwalowych 
dni, Teatr Dramatyczny za-
prasza na spotkania z gwiaz-
dami, teatrem atrakcyjnym i 
demokratycznym, z twórca-
mi o europejskiej wadze, z 
aktorstwem i muzyką na naj-
wyższym poziomie. 

Specjalnie na otwarcie 
Festiwalu nowa, duża pre-

Festiwal Wałbrzyskie Fanaberie 
Teatralne 19–23 listopada 2016

Edycja Kryzysowa… ale z udziałem Gwiazd: Celińska, Peszek, 
Pantomima, teatr z Legnicy!

SPEKTAKLE W PROGRAMIE

19 listopada /godz. 19:00/Duża Scena • MOBY DICK, czyli KONIEC DEMOKRACJI W PAŃSTWIE WIELORYBÓW 
PREMIERA /Teatr Dramatyczny im. J. Szaniawskiego w Wałbrzychu 
Klasyczna XIX-wieczna amerykańska powieść o sile demokracji i o jej nadzwyczajnej kruchości. Teatr wielkiej politycznej opowie-
ści, kompletna panorama świata, pełna poezji, ironii, filozofii i grozy.

20 listopada /godz. 18:00/ Scena Kameralna • ŻERTWA 
reżyseria: Stanisław Miedziewski
Monodram Mateusza Nowaka w ramach 15. Wałbrzyskiej Sceny Festiwalu WROSTJA
Przedstawienie przywołuje czas stalinowskich więzień w Polsce. Jak mówić o tamtych ludziach, którzy istnieli i których los jest 
dla nas przestrogą? 

20 listopada /godz. 19:30/ Duża Scena • PUSTKA. PUSTYNIA. NIC.
reżyseria: Leszek Bzdyl 
Wrocławski Teatr Pantomimy im. H. Tomaszewskiego w ramach XI Wałbrzyskiego POMOSTU Teatralnego
Legendarny, doświadczony artysta teatru ruchu na warsztat bierze Gombrowiczowski egotyzm i maniakalne wręcz kreowanie 
własnego wizerunku, fałszowanie tożsamości – tak silnie eksponowane w Dziennikach.

21 listopada /godz. 19:00/ Duża Scena • JAN PESZEK. PODWÓJNE SOLO czyli dwa monodramy JANA PESZKA 
reżyseria: Jan Peszek, Cezary Tomaszewski 
Na wieczór „Jan Peszek. Podwójne Solo” składają się: grany od 38 lat kultowy „Scenariusz dla nieistniejącego, lecz możliwego 
aktora instrumentalnego” Bogusława Schaeffera i nowe solo „Dośpiewanie. Autobiografia”, będącego próbą odniesienia się 
dojrzałego artysty do wydobytych z dalekiej przeszłości urywków swojej biografii. 

22 listopada /godz. 18:00/ Scena Kameralna • CAŁE ŻYCIE ROBIŁAM RZECZY, KTÓRYCH NIE UMIAŁAM
reżyseria: Christophe Rauck
Spektakl Théâtre du Nord - CDN LilleTourcoing - Région Hauts-de-France
Monodram Juliette Plumecocq-Mech
Historia człowieka, którego zaatakował inny człowiek. Opowiedziana już po całym zdarzeniu historia z perspektywy leżącego. Jak 
zareagujesz na przemoc, gdy dotknie Ciebie? 

22 listopada / godz. 19:30/ Duża Scena • PRZERWANA ODYSEJA 
reżyseria: Jacek Głomb 
Koprodukcja: Teatr im. H. Modrzejewskiej w Legnicy i Macedoński Teatr Narodowy w Skopje
Spektakl zrealizowany we współpracy artystów polskich i macedońskich, oparty jest na historii prawdziwej  i jednocześnie 
niezwykłej. Od 1948 roku z terenów brutalnej wojny domowej w Grecji, z terenu Macedonii Egejskiej, komunistyczni partyzanci 
ewakuują dzieci macedońskie i greckie, przerażone, wygłodzone, cierpiące. Przeszedłszy trudną drogę, część z nich trafia do 
Polski. Tu znajdują swój prawdziwy dom…

23 listopada /godz. 19:00/ Duża Scena • KONCERT STANISŁAWY CELIŃSKIEJ
z zespołem pod kierownictwem Macieja Muraszko
Nowa twarz jednej z najwybitniejszych polskich aktorek. Stanisława Celińska odgrywa swoją kolejną wspaniałą rolę – piosenkar-
ki, która wie o czym śpiewa i wie jak przyciągnąć słuchacza wykorzystując pełną paletę barw i emocji.

* Spotkania z Twórcami w Klubie Fanaberyjnym, moderator: Dorota Kowalkowska

miera – „Moby Dick, czyli ko-
niec demokracji w państwie 
wielorybów” wg Melville’a, 
spektakle – twórców pol-
skich i zagranicznych, gwiaz-
dy – Stanisława Celińska, Jan 
Peszek, Wrocławski Teatr 
Pantomimy, Teatr z Legnicy 
w koprodukcji z Teatrem Na-
rodowym w Skopje, artyści z 
Francji, nowe formy, nowe 

rozwiązania – przyjazny klub 
festiwalowy! 

Zapraszamy! 
Bilety są jeszcze w sprzedaży!

Rezerwacja biletów: 
Biuro Współpracy z Publicznością / 

tel. 74 648 83 01 (do 03); 
http://bilety.teatr.walbrzych.pl/

Więcej informacji: 
http://teatr.walbrzych.pl/14-wal-

brzyskie-fanaberie-teatralne/

Jan Peszek. Podwójne Solo
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Informator Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu

R E K L A M A

Sfinansują 
najlepsze pomysły
Przypominamy mieszkań-
com Powiatu Wałbrzyskie-
go, że od 2 listopada 2016 
r. do 23 stycznia 2017 roku 
trwa przyjmowanie wnio-
sków do przyszłorocznej 
edycji budżetu partycypa-
cyjnego. Zarząd Powiatu Wał-
brzyskiego przeznaczył kwotę 
150 000 zł na realizację zadań 
w gminach wchodzących w 
skład Powiatu. Projekty może 
zgłosić każdy mieszkaniec 
Powiatu Wałbrzyskiego, który 
ma ukończone 16 lat, grupa 
mieszkańców lub organizacja 
pozarządowa. Wszystkich za-
interesowanych, którzy chcie-
liby spróbować swoich sił w 
drugiej edycji budżetu par-
tycypacyjnego informujemy, 
że w siedzibie Starostwa Po-
wiatowego w Wałbrzychu w 
pokoju 204 funkcjonuje punkt 
informacyjny, w którym każdy 
mieszkaniec uzyska niezbędne 
informacje dotyczące kwestii 
związanych z aplikowaniem o 
środki z budżetu partycypacyj-
nego. Ponadto wszelkie infor-
macje znajdują się na stronie 
www.powiat.walbrzych.pl w 
zakładce NGO – Budżet Party-
cypacyjny 2017. Zapraszamy 
do składania wniosków!

(DCH)

Wojewoda Dolnośląski 
ogłosił wstępną listę ran-
kingowa wniosków o do-
�nansowanie w 2017 r., w 
ramach programu rozwoju 
gminnej i powiatowej infra-
struktury drogowej na lata 
2016 – 2019. Powiat wał-
brzyski ponownie otrzyma 
do�nansowanie tym razem 
na modernizację drogi po-
wiatowej w miejscowości 
Struga w Gminie Stare Bo-
gaczowice.

Zadanie przeznaczone do 
realizacji w 2017 roku polegać 
będzie na modernizacji odcin-
ka drogi powiatowej nr 3389D 
w Strudze o długości 1541 m, 

stanowiącej łącznik dróg wo-
jewódzkich nr 375 i 376. Łącz-
na wartość inwestycji to 1 018 
200 zł, z czego 509 100 zł po-
chodzi z dotacji województwa 
i taką samą kwotę Zarząd Po-
wiatu Wałbrzyskiego zdecy-
dował się dołożyć ze środków 
własnych.

Dzięki pozyskanym fundu-
szom odcinek ulicy Głównej 
od dawnego urzędu pocz-
towego w Strudze do Pa-
łacu Struga otrzyma nową 
nawierzchnię, a mieszkańcy 
będą mogli korzystać z kolej-
nych nitek bezpiecznych dróg 
powiatowych.

(DCH)

Jesień w pełni, zima 
zbliża się milowymi kroka-
mi, ale prace budowlane i 
remontowe na terenie Po-
wiatu Wałbrzyskiego nie 
słabną.

4 listopada Zarząd Po-
wiatu Wałbrzyskiego doko-
nał odbioru inwestycji na 
terenie gminy Głuszyca w 
miejscowości Kolce. Prze-
budowie poddany został 
kolejny obiekt mostowy i 
droga powiatowa na odcin-
ku ok 2 km. Koszty inwesty-
cji były znaczne – remont 
mostu pochłonął 407 144 
zł, natomiast remontowa-
ny odcinek drogi 267 927 
zł. Inwestycję w całości 
sfinansowano ze środków 
własnych Powiatu Wał-
brzyskiego. - Modernizacja 
pozwoli na podniesienie 
poziomu bezpieczeństwa 
i ułatwi dojazd do jednej 
z największych atrakcji tu-
rystycznych na naszym te-
renie, jakim jest kompleks 
Podziemne Miasto „Osów-
ka”. Ma to ogromne znacze-
nie dla ruchu turystyczne-
go, ale również dla samych 
mieszkańców – mówi wice-

Jedna droga 
to nie wszystko

W 2017 roku wyremontowana zostanie droga łącząca dwie drogi 
wojewódzkie przebiegające przez Strugę.

Poprawiamy bezpieczeństwo 
w Powiecie Wałbrzyskim

starosta wałbrzyski Krzysz-
tof Kwiatkowski.

Prace komisji obserwo-
wała wiceprzewodnicząca 
Rady Powiatu Wałbrzyskie-
go Grażyna Owczarek, która 

jest żywo zainteresowana 
tematyką inwestycji w po-
wiecie, przyczyniającej się 
do rozwoju i gmin i samego 
powiatu.

(AB)

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Wałbrzyskiego Grażyna Owczarek i 
wicestarosta wałbrzyski Krzysztof Kwiatkowski uczestniczyli 
w odbiorze inwestycji w Kolcach.
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z suchego drewna bukowego i dębowego
pakowany hermetycznie w workach 18 kg

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

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

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

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

WYSOKOENERGETYCZNY
BRYKIET DRZEWNY

Informacje pod numerami telefonu:

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

R E K L A M A

R E K L A M A

Wśród wielu książek 
związanych z turystyką na 
Dolnym Śląsku, poczesne 
miejsce na mojej półce zaj-
muje niewielka, nie rzucają-
ca się w oczy książeczka: Ju-
liana Janczaka „Z kuferkiem 
i chlebakiem. Z przeszłości 
uzdrowisk i turystyki ślą-
skiej”. Mam dwa wydania 
tej książki, pierwsze z 1982 
roku przez Regionalną Pra-
cownię Krajoznawczą PTTK 
w Wałbrzychu (Tak, tak, był 
taki czas, kiedy wałbrzy-
ski PTTK wydawał książki!), 
druga z 1988 roku przez 
Wydawnictwo PTTK „Kraj” 
Warszawa-Kraków. Pierw-
sza z nich, co ciekawe, dru-
kowana w Dzierżoniowie, a 
druga w Cieszynie.

Na pierwszy rzut oka 
książeczka wypełniona po 
brzegi drobniutkim dru-
kiem, urozmaicona tylko 
gdzieniegdzie czarno-bia-
łymi ilustracjami, nie wy-

Walory turystyczne ziemi wałbrzyskiej
Stanisław 
Michalik

gląda na zbyt atrakcyjną. 
Dopiero w trakcie czytania 
można się przekonać, że 
jest to książka o dużych 
walorach poznawczych i 
publicystycznych. Okazu-
je się, że napisał ją auten-
tyczny podróżnik, turysta, 
który przemierzył obszar 
Śląska wzdłuż i wszerz z 
plecakiem i z towarzyszą-
cą mu córką, Małgosią, a 
ponadto człowiek o dużej 
wiedzy historycznej i oso-
bistym emocjonalnym sto-
sunku do przedstawianego 
tematu.

Dowiadujemy się z tej 
książeczki dosyć sporo o 
początkach turystyki na 
Śląsku, o odległej praktyce 
leczniczego wykorzysty-
wania źródeł mineralnych 
aż do ukształtowania się 
kurortów, o rozwoju maso-
wego ruchu turystycznego 
na przełomie XIX i XX wie-
ku. Autor książki dokonuje 
przeglądu uzdrowisk na 
Śląsku, prezentuje najważ-
niejsze atrakcje turystycz-
ne, w tym zabytki architek-
tury i kultury, osobliwości 
krajoznawcze, zachęca też 
do bliższego kontaktu z 
bogatym piśmiennictwem 

turystycznym. W miarę czy-
tania wyłania się niezwykle 
barwny i zróżnicowany ob-
raz, świadczący o bogac-
twie kulturalnym tego re-
gionu.

Najwyżej cenię sobie w 
tej książce, że zrodziła się 
ona w wyniku osobistych 
wędrówek pisarza i docie-
kań naukowych, a jej au-
tentyczność potwierdzają 
subiektywne wnioski i opi-
nie. Są one ewidentnym po-
twierdzeniem bezpośred-
niej penetracji turystycznej 
Śląska oraz gruntownego 
zapoznania się z dostępną 
literaturą naukową i popu-
larno-naukową. I dowodzą 
wymownie, że poznać, to 
nie znaczy tylko być, ale 
wiedzieć o przedmiocie po-
znania jak najwięcej.

Przyznam się, że intere-
sowało mnie szczególnie 
w tej książce, co autor ma 
do powiedzenia o walorach 
zdrowotnych i turystycz-
nych ziemi wałbrzyskiej. 
I nie ukrywam, że to co w 
niej znalazłem, zaskoczyło 
mnie bardzo pozytywnie. 
Oto kilka cytatów na temat 
naszych uzdrowisk z książki 
Juliana Janeczki:

Co najmniej od XIV stu-
lecia wiedziano o istnieniu 
źródeł w Starym Zdroju, na 
terenie dzisiejszego Wał-
brzycha. Ujęto je jednak 
dopiero w 1689 roku. Od 
tego czasu można miejsco-
wość tę uważać za faktycz-
ne zdrojowisko. Niestety, w 
późniejszym okresie prze-
stało ono funkcjonować. 
(…)

(…) Również już od śre-
dniowiecza znane były 
walory zdrowotne źródeł 
mineralnych Szczawna- 
Zdroju. Uzdrowisko to leży 
przeciętnie na wysokości 
410 m npm. Według pew-
nych – co prawda wątpli-
wych – podań, z głównego 
źródła Szczawna, które dziś 
nazywa się „Mieszko”, czer-
pano wodę mineralną już w 
VII stuleciu. Jako pamiątki 
po średniowieczu pozosta-
ły stare, drewniane ujęcia 
wód leczniczych. Źródła 
tutejsze po raz pierwszy 
zbadano i opisano w la-
tach 1597-1599. Dokonał 
tego Kasper Schwenckfeld 
(1563-1609), wybitny uczo-
ny, a równocześnie lekarz 
nadworny rodziny Hoch-
bergów, właścicieli zarów-
no samego Szczawna jak i 
okolicznych ziem. Miejsco-
wość leży w malowniczej 
dolinie Szczawnika, tuż za 
rogatkami dzisiejszego, 
stołecznego Wałbrzycha (to 
określenie „stołecznego” 
bardzo mi przypadło do gu-
stu). (…)

(…) Od drugiej poło-
wy XVI wieku znano także 
źródła mineralne Jedliny-
-Zdroju, położone na wy-
sokości od 480 do 540 m. 
npm. Kurort rozbudował 
się w malowniczej, nie-
wielkiej kotlinie u stóp Gór 
Wałbrzyskich. Szerszą eks-
ploatację tutejszych wód 
zaczęto zaledwie od końca 
XVII stulecia. W 1649 roku 
wody te zbadał świdnicki 
lekarz miejski. Pierwsze zaś 
urządzenie zdrojowe uru-
chomiono w latach dwu-
dziestych następnego stu-
lecia.. Natomiast pierwszy 
dom zdrojowy wzniesiono 
po ponownym zbadaniu i 
ujęciu źródeł mineralnych 
w 1724 roku. (…)

Na temat atrakcji tury-
stycznych regionu wałbrzy-
skiego warto odnotować 
jeszcze jeden, przy tym bar-
dzo miło brzmiący dla ucha 
fragment książeczki Juliana 
Janczaka:

(…) Ważnymi i atrakcyj-
nymi obiektami do zwie-
dzania na obszarze pod-
górskim i nizinnym Śląska 
zawsze były liczne – choć 
znajdujące się często w 

ruinie – stare zamczyska. 
Przykładowo wymieńmy 
tu trzynastowieczne Cisy 
(pierwsza wzmianka źródło-
wa pochodzi z roku 1242, w 
ruinie od początku XIX wie-
ku), położone nad wąską, 
głęboką doliną Czyżyki, w 
pobliżu Szczawna-Zdroju, 
albo czternastowieczny za-
mek w Wałbrzychu, nazwa-
ny Nowym Dworem, bądź 
również czternastowieczne 
Radosno, wzniesione jako 
obiekt strażniczy na skali-
stym, izolowanym wzgórzu 
nad potokiem Sokołowiec 
(w roku 1497 zniszczono 
go jako siedzibę raubritte-
rów); czy też jeszcze starszy 
Rogowiec, strzegący doliny 
rzeki Rybnej, w niedużym 
oddaleniu od Jedliny-Zdro-
ju (zniszczono go w roku 
1483, również jako siedzibę 
rycerzy-rozbójników).

Wszystkie te zamczyska 
znajdują się na ziemi wał-
brzyskiej, posiadającej i tak 
wspaniałe walory krajobra-
zowe. Toteż nic dziwnego, 
że już od ubiegłego stule-
cia stanowiła ona liczący się 
region turystyczny nie tylko 
dla najbliższej, sąsiedniej 
okolicy, bądź też niezbyt 
oddalonego od niej Wro-
cławia, lecz także dla całe-
go rozległego Śląska, a na-
wet i innych dzielnic Polski.

Jednak bezsporną palmę 
pierwszeństwa wśród licz-
nych wałbrzyskich budowli 
zamkowych dzierżyło od 
wieków leżące tuż za opłot-
kami dzisiejszego wielkie-
go Wałbrzycha ogromne, 
monumentalne i sędziwe 
zamczysko Książ, wzno-
szące się na wysokim cy-
plu skalnym (395 m npm), 
wystającym nad głębokim, 
przepastnym, wilgotnym i 
mrocznym kanionem Pełcz-

nicy. Malowniczy odcinek 
tej rzeki ciągnie się na prze-
strzeni jakichś czterech ki-
lometrów. Okoliczne wzgó-
rza porośnięte były ongiś 
naturalnym drzewostanem 
mieszanym, wśród którego 
rej wiodły wiekowe, liczące 
sobie po kilkaset lat buki i 
cisy. Kilkadziesiąt cisów do-
trwało dumnie do naszych 
czasów. Najstarszy, zwany 
Bolkiem, posiada dziś w ob-
wodzie 260 centymetrów 
i liczy sobie ponad 400, a 
może nawet 500 lat.

A jakież tu były wspa-
niale widoki, zwłaszcza 
podczas pięknej, śląskiej 
jesieni, gdy świeciło cią-
gle dość jaskrawe słońce. 
Cóż za bajeczna gra barw! 
Jaki nastrój… Wystarczyło 
choćby rozejrzeć się do-
okoła, przejść po szelesz-
czącym listowiu wyniosłej 
alei lipowej, zasadzonej w 
ksiąskim parku około 1725 
roku, spocząć w wieczornej 
ciszy na skalnym występie 
vis a vis zamku. Doprawdy, 
takich chwil, takich przeżyć 
i widoków nie zapomina się 
nigdy:

„Tyś odpłynęła pełna marzeń,
Jakże los ludzki bywa zmienny…
W jesiennym błąkam się pożarze
Sam będąc również już jesienny”.

I tym cytatem pełnym 
zachwytu nad urokami 
wałbrzyskiego Książa wraz 
z sentymentalnym frag-
mentem wiersza Wiktora 
Szweda, „Wspomnienie”, 
kończę dzisiejszą notatkę, 
nie ukrywając satysfakcji 
z tego powodu, że moje 
osobiste odczucia związa-
ne z pięknem ziemi wał-
brzyskiej znajdują potwier-
dzenie u innych, i to nie 
byle jakich autorów.
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Od 2 listopada do na-
szej redakcji ciągle na-
pływają informacje od 
mieszkańców Wałbrzycha, 
skarżących się na brak po-
jemników na odpady lub 
na brak odbioru odpadów 
przez �rmę Komunalnik. 
Przedstawiciele �rmy za-
pewniają, że natychmiast 
reagują na zgłoszenia, a 
władze miasta apelują o 
cierpliwość.

Zgłoszenia od naszych 
Czytelników dotyczyły mię-
dzy innymi ulic: Piłsudskiego 
44, Hirszfelda 8-17, Batorego 
86, Gagarina (koło ogród-
ków), Broniewskiego 12, 
Aptekarskiej, Osiedla Górni-
czego (sklep ABC), Paderew-
skiego 7 (w podwórku), al. 
Wyzwolenia 57, pl. Tuwima 
(pod tunelem), Ratuszowej 
4-6, Grodzkiej 11. A już 3 li-
stopada na Facebooku zo-
stało utworzone wydarzenie 
pod nazwą: Czy Komunalnik 
wypełnia swoje zadania?

- Drodzy Wałbrzyszanie, 
proponuję rzetelnie podejść 
do tematu i zwery�kować 
jak wyglądają pojemni-
ki na śmieci i teren wokół 
nich w różnych miejscach 
Wałbrzycha. (…) Prosimy o 
wstawianie zdjęć z waszych 

ulic. Pod każdym zdjęciem 
proszę podać miejsce i datę 
wykonania. Tym sposobem 
sprawdzimy, czy faktycznie 
problem jest i na jaką skalę. 
Wydarzenie kończy się 17 
listopada (bo fb na więcej 
nie pozwala). Jeżeli �rma Ko-
munalnik nie ogarnie się do 
tego czasu będziemy mieć 
zebrane materiały poglądo-
we umożliwiające interwen-
cję w urzędzie miasta – piszą 
inicjatorzy akcji.

Na odzew nie musieli dłu-
go czekać. Wałbrzyszanie 
błyskawicznie publikowali 
zdjęcia chyba ze wszystkich 
dzielnic Wałbrzycha, doku-
mentujące te problemy.

- Ul. Niepodległości 81 i 
83, pomimo trzech zgłoszeń 
śmieci dalej stoją (czwar-
tek, piątek, poniedziałek). 
Pracownicy UM udzielają 
sprzecznych informacji!!! I 
najzabawniejsze: forma kon-
troli. Komunalnik informuje, 
że zabrał śmieci i to gminie 
wystarczy – napisała na Fa-
cebooku jedna z mieszkanek 
miasta.

- Śmieci wysypane na 
ulicy i pozostawione, pano-
wie stwierdzili, że nie są od 
sprzątania, sprawa zgłoszo-
na na policji i straży miej-

skiej jednak bez odzewu. Ul. 
Andersa – informuje kolejna 
wałbrzyszanka.

Pojawiły się także infor-
macje z Podzamcza i Pia-
skowej Góry od osób zado-
wolonych z działań �rmy 
Komunalnik, która od listo-
pada – za sprawą wygranego 
przetargu – przejęła odbiór 
odpadów komunalnych w 
Wałbrzychu. Jednak zdecy-
dowana większość wpisów i 
zdjęć obrazuje przepełnione 
pojemniki na śmieci lub wor-
ki ze śmieciami leżące na zie-
mi, zamiast w pojemnikach, 
których brak.

- Z podanych informacji 
ciężko jest mi wyodrębnić 
szczegóły problemu dla po-
szczególnych nieruchomo-
ści. Potrzebuję konkretnych 
informacji: do których pose-
sji odnosi się problem braku 
pojemników, a do których 
problem nieodebranych 
odpadów. Całe zamiesza-
nie związane jest głównie 
z otrzymanym od Urzędu 
Miasta Wałbrzycha zestawie-
niem nieruchomości (pod 
jakie mamy dostarczyć po-
jemniki), zawierającym dużo 
braków i błędów. W związku 
z tym mamy problem z od-
biorem odpadów. Mieszkań-

Czy Komunalnik wypełnia swoje zadania?

cy cały czas zgłaszają telefo-
nicznie i mailowo problemy, 
a my ze swojej strony jak 
najszybciej te problemy roz-
wiązujemy. Bardzo prosimy 
przekazywać mieszkańcom 
informację, żeby kontakto-
wali się z naszą �rmą bez-
pośrednio, w ten sposób 
unikniemy niepotrzebnych 
kon�iktów i jak najszybciej 
wyjdziemy z tej przejściowej 
sytuacji – apeluje Danuta 
Wach z �rmy Komunalnik.

W podobnym tonie wy-
powiadają się przedstawi-
ciele Gminy Wałbrzych, na 
której zlecenie Komunalnik 
odbiera odpady.

- Od pierwszego listopa-
da odbiorem odpadów ko-
munalnych w Wałbrzychu 
zajmuje się �rma Komu-
nalnik. Przygotowując się 
do obsługi naszego miasta, 
�rma ta już w październiku 
rozstawiła na jego terenie 
blisko dwadzieścia tysięcy 

pojemników na odpady. 
Zdajemy sobie sprawę, że 
w pierwszym okresie funk-
cjonowania mogą pojawić 
się pewne niedogodności, 
jednak jesteśmy przeko-
nani, że jest to okres przej-
ściowy. Otrzymujemy od 
mieszkańców zgłoszenia, 
które natychmiast przeka-
zujemy do �rmy Komunal-
nik i w naszej ocenie do-
tychczasowa współpraca 
z �rmą jest dobra, reaguje 
ona na przekazywane infor-
macje i dostawia pojemniki 
w dodatkowych miejscach. 
Zwracamy się do mieszkań-
ców z prośbą o cierpliwość, 
bowiem przejęcie odbio-
ru odpadów w tak dużym 
mieście może wiązać się 
z trudnościami. Dodatko-
wo pierwsze dwa tygodnie 
funkcjonowania nowego 
odbiorcy odpadów upłyną 
dopiero 14 listopada i są 
krótsze poprzez ustawowe 
dni wolne od pracy. Jeste-
śmy przekonani, że wkrótce 
sytuacja ta unormuje się, a 
usługa będzie wykonywana 
na wysokim poziomie – wy-
jaśnia Arkadiusz Grudzień, 
rzecznik prasowy prezyden-
ta Wałbrzycha.

Robert Radczak

Na ul. Jaworowej w wałbrzyskiej dzielnicy Szczawienko nie było nawet 
pojemników na śmieci.
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OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Boguszów-Gorce

o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego
obszaru w Boguszowie-Gorcach 

obejmującego obręby nr 1 i 2 
Nowy Lubominek i Gorce

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 778 z późn. 
zm.), art. 54 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 paździer-
nika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie śro-
dowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko 
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), 
a także uchwały Rady Miejskiej w Boguszowie-Gor-
cach Nr LVII/369/10 z dnia 10 listopada 2010 r. zmie-
nionej uchwałą Nr VII/40/11 z dnia 28 kwietnia 2011 r.

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru 
w Boguszowie-Gorcach obejmującego

obręby nr 1 i 2 Nowy Lubominek i Gorce
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 17 listopada 2016r. do 15 grudnia 2016r. 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gor-
cach, pl. Odrodzenia 1, pokój nr 209, w godzinach 
pracy Urzędu.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi 
w w/w projekcie planu odbędzie się w dniu 08 grudnia 
2016r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Boguszowie-
-Gorcach, Pl. Odrodzenia 1, w sali nr 209 o godz. 1100.
Zgodnie z art. 17 pkt 11 i art. 18 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwe-
stionuje ustalenia przyjęte w w/w projekcie może 
wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Bur-
mistrza Miasta Boguszów-Gorce z podaniem imienia 
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu 
oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 grudnia 
2016 r.
Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społe-
czeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddzia-
ływania na środowisko do prognozy oddziaływania 
na środowisko można składać uwagi, które będą roz-
patrzone przez Burmistrza Miasta Boguszów-Gorce. 
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Mia-
sta Boguszów-Gorce z podaniem imienia i nazwiska 
lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, w nie-
przekraczalnym terminie do dnia 29 grudnia 2016 r.

Z up. Burmistrza Miasta
Boguszowa- Gorc

Paweł Sosialuk
Z-CA BURMISTRZA MIASTA

Boguszów-Gorce, dnia 10 listopada 2016 r.

R E K L A M A Powiatowo 
– Gminne Święto 
Niepodległości
11 listopada, w ramach 
Dolnośląskiej Stolicy Kul-
tury, odbędzie się Powia-
towo – Gminne Święto Nie-
podległości w Głuszycy. W 
ramach obchodów odbę-
dzie się koncert laureatów 
Gminnego Konkursu Pieśni 
i Piosenki Patriotycznej dla 
dzieci i młodzieży z Gminy 
Głuszyca, a także recital pie-
śni patriotycznych Roberta 
Delegiewicza.

(DCH)

Karski 
– My Hero
Fundacja Edukacyjna Jana 
Karskiego oraz Urząd Gmi-
ny Walim zapraszają na 
spotkanie literacko-mu-
zyczne „Karski – My Hero”, 
które odbędzie się 14 listo-
pada 2016 r. o godzinie 12.30 
w Centrum Kultury i Turysty-
ki w Walimiu. Ta swoista po-
dróż w czasie z polskim Ja-
mesem Bondem do “Tajnego 
Państwa” podzielona została 
na 2 części. Pierwsza ma na 
celu wprowadzenie w realia 
przedwojennego, wielokul-
turowego życia i uświado-
mienie znaczenia wolności 
dla pokolenia międzywojnia. 
Druga natomiast ma przy-
bliżyć słuchaczom sylwetkę 
niezłomnego bohatera oraz 
zachęcić do czytania jego 
wspomnień. W trakcie spo-
tkania nie zabraknie m.in.: 
odczytywania wybranych 
fragmentów książek Jana 
Karskiego oraz energetycz-
nych opowieści o bohaterze, 
jego wyprawach i poświęce-
niu. Wszyscy przybyli na to 
wydarzenie będą mieli także 
możliwość wysłuchania oraz 
zanucenia takich utworów 
jak: ”Ta ostatnia niedziela”, 
“Gdyby w noc wrześniową”, 
“Teraz jest wojna”, “Hej tam 
pod Krakowem”, “Warszawo 
ma” oraz “Siekiera motyka/
Na roboty nie pójdę”. Całość 
uzupełniona będzie klima-
tyczną muzyką oraz plansza-
mi eksponującymi zdjęcia 
i gra�ki służące pełnemu 
przeżyciu spotkania. Kolejne 
spotkanie z legendarnym 
kurierem wojennym odbę-
dzie się 16 listopada o godz. 
12.30 w Centrum Kultury w 
Głuszycy, a dzień później o 
godz. 11.00 w Centrum Na-
uki i Sztuki Stara Kopalnia w 
Wałbrzychu.

(RED)

W Centrum Nauki i 
Sztuki Stara Kopalnia w 
Wałbrzychu odbył się XIV 
Międzyszkolny Integracyj-
ny Konkurs Recytatorski, 
zorganizowany przez Ze-
spół Szkół Zawodowych 
Specjalnych, Stowarzysze-
nie Dzieci i Rodzin ZSZS, 
Warsztaty Terapii Zajęcio-
wej przy Stowarzyszeniu 
Dzieci i Rodzin ZSZS w Wał-
brzychu. Konkurs odbył się 
w ramach Dolnośląskiego 
Festiwalu Nauki.

Współorganizatorem im-
prezy była Stara Kopalnia, 
a patronat nad nią objął 
prezydent Wałbrzycha dr 
Roman Szełemej. Osobami 
odpowiedzialnymi za przy-
gotowanie oraz przebieg 
konkursu były nauczycielki 
Olga Tatuśko i Ilona Zalej-
ska, a imprezę prowadziła 
Ewa Ławniczak. W konkur-
sie, którego inicjatorem była 
dyrektor Zespół Szkół Zawo-
dowych Specjalnych Jolanta 
Ceran, uczestniczyły szkoły: 
Publiczna Szkoła Podsta-
wowa nr 2 w Wałbrzychu, 
Zespół Szkół Specjalnych 
w Kamiennej Górze, Ze-
spół Szkolno-Przedszkolny 
nr 3 w Wałbrzychu, Szko-
ła Podstawowa w Zespole 
Szkół w Starych Bogaczo-
wicach, Publiczna Szkoła 
Podstawowa Specjalna nr 
10 w Wałbrzychu, Zespół 
Szkół Publicznych w Krze-
szowie, Publiczne Gimna-
zjum w Szczawnie-Zdroju, 

Publiczne Gimnazjum nr 1 
w Wałbrzychu, Publiczne 
Gimnazjum Specjalne nr 10 
w Wałbrzychu, Gimnazjum 
w Krzeszowie, Zespół Szkół 
Ogólnokształcących nr 2 w 
Kamiennej Górze, Zespół 
Szkół nr 7 w Wałbrzychu, Ze-
spół Szkół Zawodowych Spe-
cjalnych w Wałbrzychu oraz 
Zespół Szkół Specjalnych w 
Kamiennej Górze. Do kon-
kursu zgłosiło się 43 recyta-
torów, a w imprezie ogólnie 
brało udział 91 osób. Jury w 
składzie: Irena Świętochow-
ska - nauczyciel Zespołu 
Szkół Zawodowych Specjal-
nych w Wałbrzychu, Elżbieta 
Rosicka - wałbrzyska poetka, 
Jadwiga Kaczmarczyk – bi-
bliotekarz, przyznało nastę-
pujące nagrody: szkoła pod-
stawowa klasy I-III: I miejsce 
– Krystyna Zych (PSP nr 2), II 
miejsce – Karol Juszczyk (PSP 
nr 2), III miejsce – Wojciech 
Sokołowski (PSP nr 2), wy-
różnienie – Sebastian Pietry-
ka (ZSS w Kamiennej Górze); 
szkoła podstawowa klasy 
IV-VI: I miejsce – Agata Ło-
dzińska (ZSP nr 3), II miejsce 
– Tobiasz Dobrzyński (PSPS 
nr 10), III miejsce – Michał 
Pelc (SP w ZS w Starych Bo-
gaczowicach), wyróżnienie 
– Eryk Lewandowski (PSPS 
nr 10); gimnazja: I miejsce – 
Izabella Zaborowska (PG w 
Szczawnie-Zdroju), II miejsce 
– Zo�a Węclewska (PG nr 1), 
III miejsce – Zuzanna Sikora 
(Gimnazjum w Krzeszowie); 

szkoły ponadgimnazjalne: 
I miejsce – Paulina Makar-
czuk (ZSZS); Karol Wieczo-
rek i Rafał Jandura (SSPdP); 
II miejsce – Weronika Nyga 
(ZS nr 7); Roksana Porowska 
(SSPdP w Kamiennej Górze), 
III miejsce – Krzysztof Du-
mański (SSPdP w Kamiennej 
Górze). Uczestnicy konkursu 
otrzymali nagrody książko-
we, upominki, słodycze oraz 
dyplomy.

- Przerwę konkursową 
urozmaiciły poczęstunek 
oraz występy artystyczne 
uczniów Zespołu Szkół Za-
wodowych Specjalnych - Ze-
spół „Esy Floresy” (opiekun 
Izabela Janiszewska), Zespół 
Wokalno-Taneczny „Iskier-
ki”(opiekun Ilona Zalejska). 
Konkurs upowszechnił żywe 
słowo, dostarczył dzieciom i 
młodzieży doznań artystycz-
nych oraz umocnił wiarę we 
własne możliwości, a przede 
wszystkim zintegrował 
młodzież pełnosprawną z 
niepełnosprawną. Impreza 
cieszy się coraz większym 
zainteresowaniem ze stro-
ny szkół wałbrzyskich oraz 
szkół z innych miejscowości. 
Grono uczestników powięk-
sza się z każdym rokiem. 
Organizatorzy planują reali-
zację tego przedsięwzięcia 
również w roku szkolnym 
2017/2018 – mówi Olga Ta-
tuśko, nauczyciel Zespołu 
Szkół Zawodowych Specjal-
nych w Wałbrzychu.

(OT)

Integracyjne recytowanie

13 listopada o godz. 
19.00 w Starej Kopalni w 
Wałbrzychu kolejne wielkie 
wydarzenie artystyczne: 60 
lat Piwnicy pod Baranami!

Piwnica była dla kilku po-
koleń Polaków krainą wol-
ności i zarazem magii. Wciąż 
jest wspólnotą aktorów, mu-
zyków i piosenkarzy, wciąż 
proponuje nowe programy, 
wciąż przyciąga publiczność. 
Wśród eleganckiej publicz-
ności na widowni nie bra-
kuje znanych twórców życia 
artystycznego i publicznego 
nie tylko z Krakowa. Każdy 
koncert w wykonaniu ar-
tystów kabaretu „Piwnica 
pod Baranami” jest wielkim 
wydarzeniem artystycznym. 
Przybywają na nie ludzie z 
całej Polski i z zagranicy. A 
magnesem dla nich są jak 
zwykle: niepowtarzalna at-
mosfera, surrealistyczny hu-
mor, liryka, wspaniałe pieśni 

kompozytorów „piwnicz-
nych”: Zygmunta Koniecz-
nego, Jana Kantego Pawluś-
kiewicza, Andrzeja Nowaka, 
Andrzeja Zaryckiego, Zbi-
gniewa Preisnera, Adriana 
Konarskiego, Stanisława Ra-
dwana, Tomasza Kmiecika, 
Pawła Pierzchały i innych. 
Muzykę z wielkim powodze-
niem piszą sami „piwniczni 
artyści” jak: Piotr „Kuba” Ku-
bowicz, Dorota Ślęzak, Ta-
mara Kalinowska, Agata Śla-
zyk, Leszek Wójtowicz.

Są artyści związani z Piw-
nicą… od jej zarania: Tade-
usz Kwinta, Miki Obłoński, 
Mieczysław Święcicki (książę 
nastroju), pokolenie śred-
nie: Tamara Kalinowska, Ola 
Maurer, Ewa Wnuk Krzyża-
nowska, Leszek Wójtowicz, 
Rafał Jędrzejczyk, Krzysztof 
Janicki, Piotr „Kuba” Kubo-
wicz, Michał Półtorak, Krzysz-
tof Janicki, Jerzy Odrowąż 

Piwnica pod Baranami 
w Wałbrzychu

Wysocki, Tomasz Kmiecik, i 
ci najmłodsi: Dorota Ślęzak, 
Agata Ślazyk, Beata Czernec-
ka, Kamila Klimczak, Maciej 
Półtorak, Agata Półtorak, 
Andrzej i Aneta Talkowscy, 
Michał Chytrzyński, Paweł 
Pierzchała, Adrian Konarski 
i inni. Z Piwnicą występuje 
także Alosza Awdiejew.

Bilety na niedzielny kon-
cert w Wałbrzychu, w cenie 
70 zł, są do nabycia w Wał-
brzyskim Ośrodku Kultury 
(Stara Kopalnia, ul. Wysockie-
go 29) oraz na eBilet.pl.

(RED)
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R E K L A M A

Tartak Urbaniak oferuje:
więźby dachowe, ogrodzenia,

deski: tarasowe, podłogowe, boazeryjne, 
elewacyjne (różne profi le)

opał iglasty

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

SKŁAD WĘGLA - MAXIMUS
NAJTANIEJ W MIEŚCIE !!! 

EKOGROSZEK EKORET, WIECZOREK, 
MARCEL, SILESIA, KOKS ORZECH, 

MIAŁ WĘGLOWY
PRZYJEDŹ – ZADZWOŃ – SPRAWDŹ CENY
ul. Topolowa 23A Teren Giełdy Wałbrzych - Piaskowa Góra 

w godz. 8-15 sob. 8-12, tel. 74 665 82 02, 603 195 875

Patriotyczny wieczór
Gminna Biblioteka Publicz-
na w Starych Bogaczowicach 
zaprasza na Wieczornicę 
Patriotyczną z okazji z Dnia 
Niepodległości. Spotkanie roz-
pocznie się 11 listopada 2016 
roku o godz. 17.00 w Sali Rady 
Sołeckiej przy ul. Głównej 75 w 
Starych Bogaczowicach. Uro-
czystość uświetni repertuar pie-
śni patriotycznych w wykona-
niu 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.

(IL)

Relaks przy gongach
18 listopada (piątek) o go-
dzinie 18: 00, w Gminnej Bi-
bliotece Publicznej w Starych 
Bogaczowicach odbędzie się 
wyjątkowy koncert relaksacyj-
ny „Masaż dźwiękiem-GON-
GI”. Koncert poprowadzą Kac-
per Jefmański i Mirosław Sopicki. 
Obowiązują zapisy na koncert 
pod nr tel. 74-844-35-03. Koszt 
uczestnictwa 15 zł od osoby. Or-
ganizatorzy proszą o zabranie ze 
sobą koca i poduszki.

(IL)

Nowa droga 
dla Jabłowa
Władze Gminy Stare Boga-
czowice sukcesywnie po-
prawiają bezpieczeństwo 
na drogach we wszystkich 
sołectwach. Tym razem zyska 
sołectwo Jabłów, gdzie roz-
poczęły się prace nad remon-
tem drogi nr 421 i mostu w 
Jabłowie. Wykonawcą zadania 
jest Świdnickie Przedsiębior-
stwo Budowy Dróg i Mostów. 
Mieszkańcy nową drogą będą 
mogli cieszyć się już w grud-
niu tego roku.

(IL)

W ramach II Świdnickiego 
Forum Kobiet rozstrzygnię-
ty został plebiscyt „Kobieta 
z Pasją”. Zwyciężczynią w 
kategorii „Supermenka” 
została Agnieszka Lecho-
wicz - specjalista ds. edu-
kacji społecznej w Gminnej 
Bibliotece Publicznej w Sta-
rych Bogaczowicach oraz 
prezes Fundacji Edukacyjno 
– Społecznej „Polny Kwiat”. 
Prywatnie mężatka, matka 
dwójki dzieci: nastoletniej 
Marleny, a także 10 – let-
niego, niepełnosprawnego 
Michała.

Od jakiegoś czasu miesz-
ka Pani w Świebodzicach, 
jednak więcej czasu spędza 
Pani w Gminie Stare Boga-
czowice. Tutaj Pani pracuje 
zawodowo i społecznie. Co 
ta Gmina ma w sobie takie-
go, że z ogromnym sercem 
oddaje jej Pani swój cały 
wolny czas?

Agnieszka Lechowicz: - W 
Starych Bogaczowicach 
mieszkałam od urodze-
nia: tu się wychowywałam, 
skończyłam szkołę pod-
stawową, angażowałam 
się w Gminnym Ośrodku 
Kultury. Tu mam dom ro-
dzinny, rodzinę, znajomych, 
przyjaciół. To, że od tego 
roku mieszkam w Świebo-
dzicach nie spowodowało, 
że Stare Bogaczowice prze-
stały być moim miejscem 
na ziemi. Sytuacja rodzinna 
i zdrowotna mojego syna 
spowodowały, że musiałam 
zamieszkam w Świebodzi-
cach, ponieważ tam mój 
syn korzysta z rehabilitacji 
i uczęszcza do specjalnej 
szkoły. Mimo to sprawy 

gminy Stare Bogaczowice 
są nadal mi bliskie i to da 
się zauważyć w mojej dzia-
łalności zawodowej i spo-
łecznej. Poza tym łatwiej an-
gażujesz się w wolontariat 
tam gdzie masz przyjaciół, 
znajomych, których potra-
�sz „zarazić” i przekonać do 
działania. Zawsze podkre-
ślam, że jestem lokalną pa-
triotką i mieszkańcy gminy 
z różnych względów są mi 
bliscy. A że okolice gminy 
są piękne, jest masa atrakcji 
zarówno przyrodniczych, 
jak i rekreacyjnych (niedaw-
no oddany zalew, ścieżki 
leśne na Trójgarb, ciekawe 
inicjatywy kulturalne) to lu-
bię tutaj spędzać swój wol-
ny czas ze swoją rodziną.

Jest Pani absolwentką aka-
demii ekonomicznej oraz 
studiów podyplomowych 
z administracji publicznej 
z prawem na WWSZiP. Czy 
praca w Gminnej Bibliotece 
Publicznej daje Pani speł-
nienie zawodowe?

- Oczywiście! Większości 
Gminna Biblioteka Publicz-
na kojarzy się tylko z czy-
telnictwem i książkami, a 
tak nie jest. GBP jest - jak 
na razie - jedyną instytucją 
kulturalną w gminie Sta-
re Bogaczowice, dlatego 
jej działalność znacznie 
wykracza poza ramy dzia-
łalności zwykłej biblioteki. 
Jako pracownicy instytucji 
kultury inicjujemy, orga-
nizujemy, pozyskujemy 
środki i współpracujemy z 
wieloma podmiotami na te-
renie gminy. Przez 5 lat, jako 
specjalista ds. edukacji spo-
łecznej Gminnego Centrum 

Edukacyjno – Społecznego 
(podjednostki GBP) miałam 
okazję inicjować i organizo-
wać wiele wydarzeń eduka-
cyjnych, kulturalnych i spo-
łecznych. Zdobyta wiedza 
podczas studiów bardzo się 
przydała i na co dzień wy-
korzystuję ją w mojej pracy 
zawodowej. Ponadto stale 
szukam inspiracji, szkolę się 
i próbuję ciekawe pomy-
sły wdrażać w mojej pracy 
zawodowej. Tak np. było z 
Gminnym Dyktandem czy 
Gminnym Testem na Pra-
wo Jazdy, podczas których 
mieszkańcy mają możliwość 
rozwijać się i edukować.

Bardzo ważne miejsce w 
Pani życiu zajmuje działal-
ność charytatywna… Jak 
zrodziła się w Pani potrzeba 
pomagania innym?

- Pomagam innym, od kiedy 
pamiętam. Wiem, że podaro-
wane dobro wraca do nas ze 
zdwojoną siłą – wielokrotnie 
się o tym przekonałam. Już 
w 2003 roku założyłam mo-
jej pierwsze stowarzyszenie i 
zrealizowałam pierwsze pro-
jekty na rzecz lokalnej spo-
łeczności - to wtedy zaczęła 
się mój lokalny wolontariat. 
Pojawienie się na świecie 
mojego ciężko chorego 
synka sprawiło, że zaczęłam 
dostrzegać też problemy in-
nych ludzi związane ze zdro-
wiem i brakiem funduszy 
na leczenie i rehabilitację. I 
tak zaczęłam skupiać mamy 
dzieci niepełnosprawnych, 
które nie dawały sobie same 
rady. Zaczęłam im pomagać: 
pisać wnioski, prośby, szu-
kać sponsorów na leczenie 
ich dzieci. Oczywiście szuka-

Supermenka z Bogaczowic

Gmina Stare Bogaczowice

łam też pomocy dla swojego 
dziecka, bo miesięczne kosz-
ty jego leczenia i rehabilitacji 
to ok. 2 tys. zł. Aby w gminie 
Stare Bogaczowice zaczęło 
dziać się więcej inicjatyw 
społecznych oraz aby po-
magać niepełnosprawnym 
i chorym z terenu tej gminy 
powołałam do życia Funda-
cję „Polny Kwiat”, która ściśle 
współpracuje z GCES. Reali-
zujemy projekty społeczne, 
charytatywne jak np. Kon-
certy Charytatywne Bożona-
rodzeniowe. GBP bezpłatnie 
użycza salę oraz sprzęt, aby 
fundacja mogła realizo-
wać projekty społeczne dla 
mieszkańców gminy. Oczy-
wiście pomaganie innym 
nie byłoby możliwe gdyby 
nie pomoc i zaangażowanie 
wielu ludzi: członków fun-
dacji, władz gminy, a także 
mieszańców, których udaje 
mi się zachęcać do pracy i 
pomocy.

Jest Pani specjalistką w speł-
nianiu marzeń innych… A co 
z Pani marzeniami? Zdradzi 
nam Pani te największe?

- Marzenia? Już dawno 
przestałam „bujać w obło-
kach” i wiem, że los potra-
� być przewrotny. Bardzo 
często to, co sobie zapla-
nowaliśmy, jest nierealne 
do zrealizowania. Nie wy-
biegam znacznie w przy-
szłość, marzę naprawdę o 
zwykłych rzeczach. Jedyne, 
czego pragnę, to by stan 
zdrowia mojego syna się 
nie pogarszał, a moja rodzi-
na była zdrowa oraz szczę-
śliwa i potra�ła udźwignąć 
te problemy, które stawia 
nam na co dzień życie. A jak 
czasami miałabym trosz-
kę czasu wolnego tylko na 
swoje przyjemności – jak 
np. wyjście z przyjaciółmi 
do kina - to będę przeszczę-
śliwa.

(IL)

Agnieszka Lechowicz wygrała plebiscyt „Kobieta z Pasją” w kategorii 
„Supermenka”.
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R E K L A M A

W listopadzie w Hali 
AQUA ZDRÓJ w Wałbrzy-
chu zostanie rozegrany 
mecz kwali�kacyjny do 
Eurobasket Women 2017 
Polska - Belgia oraz mecz 
towarzyski z reprezentacją 
Niemiec.

Reprezentacja Polski w 
koszykówce kobiet w nie-

dzielę (13 listopada 2016 r.) 
rozpocznie zgrupowanie w 
Wałbrzychu. Trener Todor 
Mołłow powołał na nie 16 
zawodniczek. Obóz szkole-
niowy będzie ostatnią fazą 
przygotowań do meczu 
kwali�kacyjnego do EuroBa-
sketu 2017 z Belgią. To spo-
tkanie reprezentacja Polski 

rozegra w środę 23 listopada 
o godz. 20.15 w Hali Wido-
wiskowo-Sportowej AQUA 
ZDRÓJ w Wałbrzychu.

Wcześniej kadra prowa-
dzona przez trenera Todora 
Mołłowa będzie miała okazję 
sprawdzić się w meczu prze-
ciwko reprezentacji Niemiec. 
Otwarty mecz towarzyski z 

tym rywalem zaplanowa-
no na środę, 16 listopada 
o godz. 18.00. Z Niemkami 
biało-czerwone rywalizowa-
ły również w zeszłym roku. 
Najpierw pokonały je 66:56, 
a w kolejnym spotkaniu wy-
grały 75:69.

Bilety na spotkanie towa-
rzyskie z Niemcami (środa, 

16 listopada, godz. 18.00) 
można kupić za 5 zł (ulgowe) 
i 10 zł (normalne) na stro-
nie abilet.pl. Udostępniona 
jest także opcja „biletu przy-
jacielskiego” – przy zakupie 
4 i więcej biletów będzie na-
liczana zniżka 30%.

Bilety na mecz kwali-
�kacyjny z Belgią (środa, 

23 listopada, godz. 20.15) 
można kupić już za 7 zł i 10 
zł (ulgowe) oraz 15 zł i 20 zł 
(normalne) na stronie abilet.
pl. Udostępniona jest także 
opcja „biletu przyjacielskie-
go” – przy zakupie 4 i więcej 
biletów będzie naliczana 
zniżka 30%.

(RED)

Koszykarki Mołłowa znów w Wałbrzychu

Siatkarze Victorii PWSZ 
w 7. kolejce I ligi przegrali w 
Wałbrzychu z Ślepskiem Su-
wałki 1:3. Jest to ich szósta 
porażka z rzędu.

Spotkanie świetnie rozpo-
częli goście, którzy osiągnęli 
trzypunktową przewagę, ale z 
biegiem czasu gra zaczęła się 
wyrównywać. Mimo dużej licz-
by błędów, wałbrzyszanie - dzię-
ki Patrykowi Napiórkowskiemu 
- zdołali wyrównać do stanu 
6:6. Długo rezultat oscylował 
koło remisu, lecz po kolejnych 
błędach na zagrywce Victoria 
PWSZ przegrywała 16:18 i trener 
Przemysław Michalczyk popro-
sił o czas. Jego podopiecznym 
udało się wyjść na prowadze-
nie - głównie dzięki Maciejowi 
Borrisowi - którego już nie od-
dali do końca seta, wygrywając 
25:21. W drugiej partii wałbrzy-
ska ekipa chciała pójść za cio-
sem i dzięki świetnemu począt-
kowi oraz asowi serwisowemu 
Napiórkowskiego, prowadziła 
7:3. Passa trwała jeszcze dłużej 
i miejscowi byli już na prowa-
dzeniu 13:7, ale dzięki Karolowi 
Rawiakowi i Mateuszowi Lindzie 
suwalszczanie odwrócili prze-
bieg gry i wyszli na prowadze-

nie, a przez kolejne błędy rywala 
wygrali drugiego seta 25:21. 

Trzecia odsłona wyglądała 
bardzo podobnie do poprzed-
niej. Bardzo dobrze rozpoczęli 
ją podopieczni trenera Mi-
chalczyka, którzy od początku 
mieli zdecydowaną przewagę 
i 3-5 punktów więcej od prze-
ciwnika. Niestety mistrz I ligi 
z sezonu 2014/15 znów stra-
cił kontrolę nad spotkaniem i 
dzięki dobrej grze Jana Lesiuka 
znów inicjatywę przejęli przy-
jezdni, którzy wygrali tę par-
tię 25:22. Początek czwartego 
seta był bardzo wyrównany, 
ale potem znów coraz lepiej 
zaczęli grać gospodarze i po 
udanym zbiciu Mateusza Frąca 
mieli 3 oczka więcej od rywa-
la. W końcówce mecz się znów 
wyrównał, znów wynik oscy-
lował koło remisu. Jednak do-
świadczenie Skrzypkowskiego 
i Rawiaka ze Ślepska spowodo-
wało, że suwalszczanie wygrali 
seta na przewagi 30:28 i cały 
mecz 3:1. 

W następnej kolejce Victoria 
PWSZ zagra we Wrześni z Krispo-
lem. Mecz zostanie rozegrany w 
sobotę, 12 listopada.

Radosław Radczak

Pisaliśmy niedawno o 
przekazaniu w Świebodzicach 
po remoncie nowego lokalu 
klubowego KO Gym, który 
Mariusz Cieśliński, zasłużo-
ny �ghter, prowadzi od 9 lat. 
Obiekt ten przejął dotychcza-
sowe funkcje lokali w świebo-
dzickim OSiR i Świdnicy.

Klubową wizytówką jest 
Bartosz Batra, który niedawno 
podczas gali Heroes Fight Time 
w Trzebnicy w 2. rundzie efek-
townie znokautował Białorusina 
Witalija Kazakowa.

W klubie nie zatarły się wspo-
mnienia o pojedynku Batry w 
noc kończącą 2015 r. w Bangko-
ku, gdzie na prestiżowej gali Thai 
Fight Count Down uległ Tajland-
czykowi Payakowi Samui 1:2, po-
syłając go na deski w 1. rundzie. 

Czołowymi zawodnikami 
klubu są poza tym: Arkadiusz 
Osienienko, który w boksie taj-
skim stanął na podium w Pucha-
rze Świata, jak również Jarosław 
Zawodni i Grzegorz Ciosek, 
zdobywcy złotych medali mi-
strzostw Polski w boksie tajskim.

Obiecująco zapowiada się 
Jakub Szydełko, który jako ju-
nior młodszy zajął 3. miejsce w 
bokserskich mistrzostw Polski. 
Ciekawie rozwija się kariera 
Michała Leśniaka, niegdyś mło-
dzieżowego mistrza Polski, któ-
ry teraz dobrze poczyna sobie w 
boksie zawodowym. 

Największym osiągnięciem 
sportowym 44-letniego Cieśliń-
skiego jest zdobycie w 2006 r. 
podczas gali „Best of the Best” 
na nowojorskim Manhattanie 
pasa federacji ISKA, po jedno-
głośnym zwycięstwie na punkty 
w wadze 126 funtów (58 kg) nad 
słynnym Tajlandczykiem Faphi-
mai Bunkerdem.

Długa jest lista międzyna-
rodowych sukcesów świebo-
dziczanina. M.in. był mistrzem 
świata w boksie francuskim 
savate oraz kilkakrotnym mi-
strzem świata i Europy w kick-
boxingu. Nic dziwnego, że cią-
gle jeszcze aktywny zawodnik 
cieszy się w KO Gym dużym au-
torytetem.

Andrzej Basiński

Postraszyli lidera

Wizytówki KO Gym
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Kupiê zegarki
mechaniczne (nakrêcane) i automatyczne,

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

tel.: 791 87 34 77

POŻYCZKI GOTÓWKOWE
Raty na każda kieszeń

Od 500 do 6000 zł
Nowość!     Wakacje kredytowe

Pakiety ubezpieczeń
Zadzwoń na numer:

32 630 60 00
Wyślij SMS-a o treści „P” na numer

505 123 000
(koszt wg stawek operatora)

PROJEKTOWANIE 
I WYKONAWSTWO 

KANALIZACJI
- przyłącza wodno - kanalizacyjne

- odwodnienia budynków
- drenaże      - remonty

- sprzedaż kruszyw

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

e-mail: budowlane@duotravel.pl
www.duotravel.pl

GOTÓWKA DLA KAŻDEGO 
KREDYTY gotówkowe, 

konsolidacyjne 
CHWILÓWKI na dowód 

POŻYCZKI bez BIK 
WAŁBRZYCH, 

AL. WYZWOLENIA 3/2. 
Tel. 74 663 15 25 

TANI - DOBRY WĘGIEL
W WORKACH!!!

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

Wynajmę
pomieszczenia 

biurowe
z powierzchnią
magazynową

z osobnym wejściem
i parkingiem

przy ul. Wysockiego 27
w Wałbrzychu (przy Starej Kopalni)

Tel. 606 478 000

KUPIĘ 
KAWALERKĘ 

NA PIASKOWEJ GÓRZE 
Może być do remontu 

lub z zadłużeniem
Tel. 535-416-014

SKUP AUT 
ZA GOTÓWKĘ 

CAŁYCH 
I USZKODZONYCH 

ORAZ 
MOTOCYKLI. 

TEL: 696-473-695

KREDYTY 
do 200 tys. zł

Na spłatę innych kredytów
Samochodowe

Dla �rm
Chwilówki do 30 tys. zł

Z komornikiem
ŚWIEBODZICE 

UL. WAŁBRZYSKA 7A
TEL. 663-712-904.

DB2010 .PL
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P.H.U. - „MAJA” Sp.J. 
na rynku od 1998 roku.

Oferuje 
ubezpieczenia:

- komunikacyjne
- majątkowe
- grupowe

Wałbrzych 
Pl. Magistracki 10  

(obok ratusza), 
ul. Zamkowa 4.

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

i inne...

Rewelacyjny beniaminek z Ło-
dzi postawił trudne warunki gry 
piłkarkom nożnym AZS PWSZ 
Wałbrzych. Podopieczne trenera 
Kamila Jasińskiego po raz kolejny 
w tym sezonie nie wykorzystały 
własnego boiska i w 12. kolejce 
ekstraligi zremisowały z UKS SMS 
Łódź 1:1. 

W ekipie trenera Marka Chojnac-
kiego wystąpiła w tym meczu była 
zawodniczka AZS PWSZ – Katarzyna 
Konat, która grała dla wałbrzyskiego 
klubu jeszcze w poprzednim sezonie. 
I na samym początku to przyjezdne 
miały przewagę, lecz po chwili wał-
brzyszanki odwróciły sytuację na wła-
sną korzyść i kontrolowały przebieg 
spotkania. Po około piętnastu minu-
tach gry w dobrej sytuacji znalazła 
się Emilia Bezdziecka, lecz uderzyła 
niecelnie, a potem, po podaniu Anny 
Rędzi, strzeliła Karolina Gradecka, ale 
posłała piłkę nad bramką. Potem spo-
tkanie się nieco wyrównało, ale go-
spodynie nadal stwarzały okazje. So�a 
Gonzalez zdecydowała się na uderze-
nie z dystansu, lecz zrobiła to za lekko 
i nie miała problemów z interwencją 
bramkarka łodzianek. Najlepszą sy-
tuację miały jednak w 41 min., kiedy 
Oliwia Maciukiewicz zagrała do Bez-
dzieckiej, która oddała mocny strzał, 
ale świetnie obroniła Paturaj.

W przerwie obaj trenerzy nie 
dokonali roszad w składzie. Tuż po 
wznowieniu gry sfaulowana w polu 
karnym gości została Anna Rędzia, 
za co sędzia podyktowała jedenast-
kę. Podeszła do niej Małgorzata 
Mesjasz, ale jej strzał z 11 m i świet-
nie obroniła bramkarka UKS SMS, 
lecz strzelająca zdążyła z dobitką 
i otworzyła wynik spotkania. Kilka 
minut później bezpośrednio z rzu-
tu wolnego uderzała Anna Rędzia, 
lecz niecelnie. W 75 min. kolejną 
okazję miała Emilia Bezdziecka, lecz 
w ostatniej chwili jej strzał obroni-
ła Paturaj. Dwie minuty później, po 
fatalnej stracie miejscowych, Osiń-
ska podała do Karczewskiej, która 
wyrównała i ustaliła rezultat spo-
tkania.

W następnej kolejce AZS PWSZ za-
gra w Żywcu z Mitechem. Spotkanie 
rozpocznie się w sobotę, 12 listopada 
o godz. 11:00.

Radosław Radczak

AZS PWSZ Wałbrzych – UKS SMS Łódź 1:1 (0:0)
Bramki: 1:0 Mesjasz (48), 1:1 Karczewska (77). 
Żółta kartka: Kurek. Widzów: 100.
AZS PWSZ: Antończyk - Aszkiełowicz, Gradecka, 
Mesjasz, Ratajczak - Rędzia, Gonzalez (79  
Jaworek), Bezdziecka, Dereń, Pluta (61 Miłek) - 
Maciukiewicz.

Przed spotkaniem wiadomo 
było, że rywalizacja z Piastem nie bę-
dzie należeć do łatwych, ponieważ 
- jako jedna z nielicznych dolnoślą-
skich drużyn - znajduje się w górnej 
części ligowej tabeli. Na murawie 
nie mógł Górnikowi pomóc Marcin 
Morawski, który musiał pauzować 
za kartki, przez co obserwował ten 
mecz jako asystent Roberta Bubno-
wicza. Za to w pierwszym składzie 
Górnika po raz pierwszy pojawił się 
18-letni Damian Bogacz.

Lepiej w spotkanie weszli wał-
brzyszanie, którzy od razu zaatako-
wali i mogli stworzyć dwie niezłe 
sytuacje podbramkowe, ale do-
brze grała obrona gości. Aktywny 
szczególnie z przodu był Damian 
Migalski, lecz albo był dobrze ase-
kurowany przez przeciwników lub 
podejmował złe decyzje w swoich 
akcjach. Przyjezdni zaatakowa-
li dopiero w 25 min., kiedy jeden 
z zawodników Piasta podał pro-
stopadle w kierunku współlidera 
klasy�kacji strzelców – Damiana 
Celucha, lecz ubiegł go Damian 
Jaroszewski. Z minuty na minutę 

coraz większą przewagę zaczęli 
osiągać zawodnicy ze Żmigrodu, 
lecz z tego też nic nie wynikało, bo 
byli albo bardzo nieskuteczni lub 
dobrze grała defensywa Górnika.

W przerwie ani Robert Bubno-
wicz, ani Grzegorz Podstawek nie 
dokonali roszad w swoich składach. 
Już po kilkudziesięciu sekundach 
świetną okazję miał Damian Migal-
ski po dośrodkowaniu z prawej stro-
ny Marcina Gawlika, lecz źle uderzył 
piłkę głową i w dodatku był na spa-
lonym. W 62 min. kolejną znakomi-
tą okazję miał popularny „Nuno”, 
ale po wrzutce Denisa Deca z lewej 
strony minął się z futbolówką na 
piątym metrze. Osiem minut póź-
niej, po zamieszaniu w okolicach 
pola karnego żmigrodzkiej drużyny, 
z kąta niezły strzał oddał Dariusz 
Michalak, lecz piłka potoczyła się 
kilka centymetrów obok słupka. W 
75 min. po raz kolejny sprawdziło 
się porzekadło, że niewykorzystane 
sytuacje się mszczą. Po akcji dwóch 
rezerwowych Oskar Majbroda do-
środkował z prawej strony w pole 
karne, gdzie znalazł się Daniel Wa-

łęga, który strzałem głową poko-
nał Damiana Jaroszewskiego. Kilka 
minut przed końcem po centrze z 
rzutu wolnego Jana Rytki doszło do 
chaosu w szesnastce Piasta i świet-
ną okazję miał Dariusz Michalak, 
lecz źle strzelił i spokojnie interwe-
niował Dariusz Szczerbal.

W następnej kolejce wałbrzysza-
nie zagrają we Wrocławiu z rezer-
wami Śląska. Spotkanie odbędzie 
się w sobotę, 12 listopada o godz. 
17:00.

Radosław Radczak

Górnik Wałbrzych – Piast Żmigród 0:1 (0:0)
Bramka: 0:1 Wałęga (74). Żółte kartki: G. Mi-
chalak oraz Badel. Sędziował: Paweł Łatkowski 
(Lubuski ZPN). Widzów: 300.
Górnik Wałbrzych: Jaroszewski – Gawlik, D. 
Michalak, Surmaj, Tobiasz (83 Woźniak) – 
Rytko, Pierzga (58 Sobiesierski), Bogacz (68 
Młodziński), G. Michalak, Dec (90 Brzeziński) 
– Migalski. 
Piast: Szczerbal – Gołębiewski (74 Majbroda), 
Niewiściuk, Pilarski, Wojtyło – Sołtyński (87 
Zagórski), Badel, Mazurek (61 Wałęga), Stacho-
wiak (68 Kępczyński), Furta – Celuch. 

Byli lepsi, a przegrali
Nie wystarczy być lepszym w grze – trzeba to jeszcze udokumentować golem. A piłkarze 

Górnika Wałbrzych w 15. kolejce III grupy III ligi nie zdołali zdobyć bramki w meczu 
z Piastem Żmigród. Za to ich rywal do siatki tra�ł raz i wywiózł z Wałbrzycha 3 punkty.

Uczennice postawiły się 
akademiczkom

Roznoszenie 
gazetek 

reklamowych 
na terenie Wałbrzycha, 

Boguszowa Gorc, 
Mieroszowa i okolic.

Płacimy 
tygodniówki.

Tel. 604-181-525
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i jasną kuchnią, ul. Moniuszki w 
Wałbrzychu, bardzo spokojna 
okolica, 79 000 zł, 74 666 09 19, 
607 212 315
JM DOM sprzedam mieszkanie 4–
pokojowe - 71 m2, zlokalizowane 
w bloku na III piętrze, z balkonem, 
ogrzewanie w czynszu, Nowe 
Miasto – Wałbrzych, 115 000 zł, 
607 212 315, 74 666 09 19
JM DOM mieszkanie - 81 m2, 
Jedlina Zdrój, 3 pokoje, 115 000 
zł, 607 212 315, 74 666 09 19
JM DOM mieszkanie z własnym 
ogrodem i garażem 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
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12. SOWA&VICTORIA Biały Kamień, 
3 pokoje 53 m2 z pięknym tarasem. 
Cena: 149,900 zł. Atrakcyjna lokaliza-
cja. Tel: 502-665-504 

13.SOWA&VICTORIA SUPER OFER-
TA!!!! Dwupokojowe mieszkanie w 
Szczawnie Zdr; do remontu, blisko 
deptak, wykonano wszelkie projekty 
oraz pozwolenia, 69 900zł do nego-
cjacji!!! Tel: 502-665-504

14. SOWA&VICTORIA 53m2, dwa 
pokoje, ładne mieszkanie w zielonej 
i spokojnej okolicy Podgórza z 
kojącym widokiem. Do remontu. 
Atrakcyjna cena: 45 000zł!!!!. POLE-
CAM! Tel: 502-665-504

15. SOWA&VICTORIA Mieszkanie 
43 m, dwa pokoje, do odświeżenia 

118.000 IV piętro Piaskowa Góra Tel: 
506-717-014

16. SOWA & VICTORIA Mieszkanie 87 
m dwa poziomy stan deweloperski 
260.000 Stary Zdrój Tel:506-717-014

17. SOWA & VICTORIA Stara część 
Piaskowej Góry, 2 pokoje z aneksem 
kuchennych, do remontu, 50,000 zł. 
Tel: 506-717-014

18. SOWA & VICTORIA Mieszkanie 
po remoncie na granicy Białego 
Kamienia i Śródmiescia 42m2 duży 
pokój(można podzielić na dwa), 
kuchnia, łazienka z wc. 42m2 cena-
87,000zł Tel. 519-121-104

USŁUGI

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

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

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

(7) HYDRAULIKA - 668-605-555

(7) ELEKTRYK - 888-322-334

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

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

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

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

MOTORYZACJA

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

PRACA

(3) Promedica24 zatrudni 
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

(1) Sprzedam mieszkanie do re-
montu parter 37,5 m2, B. Kamień, 
bez pośrednika. Tel. 792-785-228.

(5) Do wynajęcia pokoje w Wał-
brzychu. Nr telefonu kontaktowe-
go: 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. 

Skupujemy mieszkania za gotówkę 
na Piaskowej Górze, lub Podzamczu, 
może być zadłużone, lub z zajęciem 

komorniczym !!! tel. 606 97 66 30
MS-2882 Piaskowa Góra - Nowe 
mieszkanie w apartamentowcu, ul. 
Odlewnicza! 82 m2, 3 pokoje, cena 
219 900 zł Tel. 606 976 630

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

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. Wro-
cławska, kawalerka 29m2, cena 39 
tys. Tel. 883 334 481

Podzamcze, 4 pokoje, 66m2, 4 pię-
tro, cena 129 tys. Tel. 883 334 481

MS-2905 Podzamcze, 2 pokoje, 
48m2, 1 piętro, cena 109 tys. Tel. 883 
334 481

Panorama Nieruchomości   
58-300 Wałbrzych 

Marii Konopnickiej 1
T: +48 535 416 014

M: rafal@panorama.net.pl
http://www.panorama.net.pl

PIASKOWA GÓRA 2 pok, 40m2, 1 
piętro w czwórkach, niski czynsz, 
cena 103.000 zł kontakt: 792-
548-210 

NOWE MIASTO, 2 pok, 48m2, 
rozkład, duży balkon, miejsce 
parkingowe, ogrzewanie miejskie, 
nowe budownictwo  Cena 98.000 
kontakt: 792-548-210

ŚRÓDMIEŚCIE kawalerka po 
kapitalnym remoncie, kuchnia w 
zabudowie, ogrzewanie gazowe, 
cena 63.000zł, kontakt: 792-548-
210

NOWE MIASTO kawalerka 30m2 
w nowym budownictwie, cena 
51.000,-zł  kontakt 535-416-014

BIAŁY KAMIEŃ  2pok  44m2 
dogodna lokalizacja, niska 
zabudowa, cena 55tys zł kontakt. 
535-416-014

SZCZAWNO-ZDRÓJ, 2 piętro, 
około 45m2, dwa pokoje, super 
lokalizacja, cena: 70 tysięcy zł. 
Kontakt 792-548-210

ŚRÓDMIEŚCIE 2piętro 52m2 
2pokoje,do wprowadzenia, super  
widok z okna,cena 65.000,-zł 
kontakt 792-547-662

ŚWIEBODZICE 3P., 52,49m2, 3 
piętro, rozkładowe, do wprowa-
dzenia, cena: 115 000 zł, kontakt: 
792549757  

PIASKOWA GÓRA, 3 pokoje, 
51.5m2,  budynek czteropiętrowy, 
super lokalizacja cena 110.000zł  
Kontakt: 792-547-662

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

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

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

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 wprowa-
dzenia, 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

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

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 – pokojo-
we mieszkanie - 68 m2, Świebo-
dzice - ul. Zwycięstwa, 900 zł, 74 
6660919, 607212315

JM DOM do wynajęcia pokój z 
kuchnią o powierzchni 35 m2, WC 
na półpiętrze, ogrzewanie piec 
ka�owy, Nowe Miasto - ul. Pade-
rewskiego, 450 zł, 74 6660919, 
607 212 315

JM DOM sprzedam mieszkanie 
2 –pokojowe - 54 m2, III piętro w 
bloku IV piętrowym, z balkonem 
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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

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 Biały Kamień, 
zielona i spokojna okolica rozkłado-
we mieszkanie na I piętrze do czę-
ściowego remontu, cena: 69,900zł. 
DO NEGOCJACJI!Tel. 502-657-640

4. SOWA&VICTORIA  Konradów, 2 
pokoje - cena 99 000 do negocjacji ! 
Tel: 530-913-259

5. SOWA&VICTORIA Biały Kamień , 
3 pokoje po kapitalnym remoncie - 
cena 134 900 DO NEGOCJACJI! Tel: 
530-913-259

6. SOWA&VICTORIA Działka budow-
lana w Rzeczce o pow. 3182 mkw, 
woda na działce, pozostałe media w 
ulic, malownicza okolica - cena 119 
000 Tel: 530-913-259

7. SOWA&VICTORIA Na sprzedaż 
mieszkanie po remoncie, 2 pokoje, 
40,50 m2, Podgórze, 70 tys. zł, Do 
negocjacji. Tel: 519-121-102

8.SOWA&VICTORIA Na sprzedaż 
mieszkanie po remoncie, 3 pokoje, 
72 m2, Biały Kamień, 143 tys. zł, Do 
negocjacji. Tel: 519-121-102

9. SOWA&VICTORIA Okolice parku 
Sobieskiego, Śródmieście 2 pokoje 
z widną kuchnią po kapitalnym re-
moncie. Odrestaurowany ocieplony 
budynek. Tel.502-657-353

10. SOWA&VICTORIA Piękne, duże 
mieszkanie z balkonem w centrum 
Starego Zdroju. Tel: 502-657-353

11. SOWA&VICTORIA Mieszkanie na 
Podzamczu 69m2 trzy pokoje, Tel: 
502-657-353
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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

BON – Śrómieście, lokal biurowy 
na sprzedaż, 50m2,parter, 3 
pomieszczenia biurowe, wc, po-
czekalnia, 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, poło-
żony 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

BON – Mieszkanie na sprzedaż 
32m2 w Śródmieściu, 3 piętro, 
1 pokój, instalacje po wymianie, 
budynek i dach po remoncie, 
spokojna okolica Cena : 55 000zł. 
(nr: 2066) - (74) 666 66 09, (74) 
843 33 33

BON –Dom na wynajem 90 m2, 4 
pokoje, ogrzewanie gazowe lub 
węglowe, ogród 500m2, 2 garaże 
wolnostojące na posesji, piękna, 
zielona, spokojna miejscowość 
Cena: 1850 zł (nr:2207  ) - (74) 666 
66 09, (74) 843 33 33

BON – Mieszkanie sprzedaż 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 murowa-
na na sprzedaż z możliwością 
adaptacji na dom, położona na 
działce o pow.2500m2.Obiekt 
idealny na agroturystykę. Cena: 
89 000 do negocjacji ( nr: 2023)- 
(74) 843 33 33, (74) 666 66 09

BON – Mieszkanie na sprzedaż lub 
zamianę na 3 pokoje, Podgórze, 
47,30m2, 2 pokoje, kuchnia, 
łazienka,przedpokój  Cena 129 
000 zł ( nr: 2201)- (74) 843 33 33, 
(74) 666 66 09

BON – Mieszkanie na sprzedaż 
w Boguszowie Gorcach, 80 m2, 
3 pokoje, 3 piętro, z ogródkiem 
Cena: 139 000 zł  ( nr: 2191)- (74) 
843 33 33, (74) 666 66 09

BON –  OKAZJA!  OBNIŻKA CENY 
Szczawno Zdrój, 58 m2, 3 pokoje, 
garderoba, kuchnia, łazienka z 
kabiną prysznicową oraz WC. 
Cena: 139 000 zł.Możliwa zamiana 
na Wrocław z dopłatą. ( nr: 1949) - 
(74) 666 66 06, (74) 666 66 09, (74) 
843 33 33

BON – Na  zamianę  mieszkanie w 
Szczawnie Zdroju, 40m2, 2 poko-
je, 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, 
na sprzedaż atrakcyjne mieszka-
nie 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 poko-
jowe,łazienka i wc osobno,duży 
balkon.179.000tys.(2135) - (74) 
843 33 33, (74) 666 66 06, (74) 666 
66 09

BON- Mieszkanie na sprzedaż w 
Gorcach, 42m2, 2 pokoje, jasna 
kuchnia, wc, 1 piętro, ogrzewanie 
gazowe, ogródek 59 .000tys. (nr: 
2167) - (74) 666 66 06, (74) 666 66 
09, (74) 843 33 33

BON – Okolice Wałbrzycha, 
eleganckie willowe mieszkanie 
z dużym tarasem, 6 pokoi, 150 
m2,działka 0,5 ha, ogrzewanie 
gazowe, garaż, Cena: 349 000 zł 
(nr: 2114) - (74) 666 66 06, (74) 
666 66 09, (74) 843 33 33

BON – Lokal na sprzedaż lub 
wynajem w Śródmieściu,100m2, 
okna PCV, ogrzewanie gazowe, w 
reprezentacyjnej kamienicy Cena: 
300 000 zł  (nr: 2161) - (74) 666 66 
06, (74) 666 66 09, (74) 843 33 33

BON – Mieszkanie na sprzedaż 
w Szczawnie Zdroju 1 piętro 
89m2, 3 pokoje, kuchnia, łazienka, 
przedpokój, duży balkon Cena: 
350 000 zł (nr.118) - (74) 666 66 
09, (74) 666 66 06, (74) 843 33 33

 BON – OBNIŻKA CENY !!!Miesz-
kanie 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

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

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

WILLA- 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 remon-
cie, 54m2, cena 139 tys.zł.  74 666 
42 42, 507 153 166.

WILLA –  Do sprzedania  kawaler-
ka, 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, dział-
ka: 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, dwupozio-
mowe, cicha lokalizacja, 64m2, po 
remoncie, cena 165 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, Śród-
mieście, 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 Pod-
zamcze, 50m2, 6 piętro, cena 119 
tys.zł. 74 666 42 42, 507 153 166.

WILLA- Sprzedamy pół domu 
na Poniatowie, 3 pokoje, działka 

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

58-309 Wałbrzych
T: +48 535 285 514

SKUPUJEMY MIESZKANIA ZA GO-
TÓWKĘ , RÓWNIEŻ DO REMONTU 
LUB Z ZADŁUŻENIEM TEL. 535 
285 514

OKAZJA! Piaskowa Góra, 3 pokoje 
z balkonem, 2 piętro w bloku 
czteropiętrowym po termo-
modernizacji, 45m2, świetna 
lokalizacja. Cena 95.000zł DO 
NEGOCJACJI. Tel: 535-311-265

3 pokoje po remoncie okolice 
Batorego, 63m2, bardzo dobra 
lokalizacja. Cena 99.000zł do 
negocjacji. Kontakt 535-311-265

Jedlina – przytulne mieszkanie po 
remoncie, 46m2, 2 pokoje, okolice 
UZDROWISKA,  Cena 92.000 zł!!!  
530-998-374

PIASKOWA GÓRA, 3 pokoje po 
kapitalnym remoncie, piękne 
mieszkanie, balkon, 1 piętro, 51 
M2, 169 tys. Zł, Kontakt 535-285-
514

PODZAMCZE, 3 POKOJE PO 
KAPITALNYM REMONCIE, świetna 
lokalizacja, gotowe do wprowa-
dzenia, parter, 63 m2, 189 000zł 
TEL 535 285 514

STARY ZDRÓJ, 2 POKOJE W 
ROZKŁADZIE, 48m2, w bloku czte-
ropiętrowym, 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

ŚRÓDMIEŚCIE, GUSTOWNE MIESZ-
KANIE PO REMONCIE, wyposażo-
ne, 3 pokoje, 65 m2, 3 PIĘTRO, 159 
tys. Zł, Kontakt 535-285-514

NOWE MIASTO, 2 POKOJE, 43m2, 
1 piętro, spokojna lokalizacja. 
Cena 99.000zł. Kontakt 535-311-
265

PODZAMCZE, 4 pokoje, 2 łazienki, 
86 m2, 5 piętro, WINDA, UMEBLO-
WANE z AGD. Cena 198.000zł do 
Negocjacji!! Kontakt  530-998-374

STARY ZDRÓJ, 62m2, przestronne 
3 pokoje w spokojnej okolicy, 
WYSOKI PARTER, CENA 95.000zł !!! 
Kontakt 530-998-374

2 pokoje do wprowadzenia Pia-
skowa Góra, 41m2, balkon, blok 
czteropiętrowy. Cena 110.000zł. 
Kontakt 535-311-265

PODZAMCZE, 2 pokoje po remon-
cie, 48 M2, balkon, 4 piętro, 119 
tys. Zł, Kontakt 535-285-514

SZCZAWNO-ZDRÓJ, 3 pokoje, 
duży taras, świetna lokalizacja 
– PRZY DEPTAKU, do wprowadze-
nia, 75m2. 260.000zł DO NEGO-
CJACJI !!! Kontakt 530-998-374

ul. Palisadowa 2c, 
58-316 Wałbrzych

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

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

NAJWIĘSZY WYBÓR MIESZKAŃ 
NA PODZAMCZU!

RENOMA – OKAZJA!!! BLIŹNIAK 
NA GÓRNYM SOBIĘCINIE, 3 
pokoje, 70m2, cena 109.000zł do 
remontu, 270m2 ogrodu, tel. 74 
840 40 40, 693 223 424

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. Blan-
kowa, 4 pokoje, 86m2, 8 piętro w 
10, cena 189.900zł, tel. 74 840 40 
40, 693 223 424

RENOMA – PODZAMCZE, ul. 
Palisadowa, 2 pokoje, 48m2, 10 
piętro w 10, cena 109.000zł, tel. 
74 840 40 40, 512 085 489

RENOMA – PODZAMCZE, ul. 
Palisadowa, 2 pokoje, 48m2, po 
remoncie, 9 piętro w 10, cena 
137.000zł, tel. 74 840 40 40, 512 
085 489

RENOMA –  PODZAMCZE, ul. Het-
mańska, 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 
odnowienia, tel. 74 840 40 40, 693 
223 424

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

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

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, garaż, C.O. ga-
zowe, 1 piętro w 3, okolice Aqua 
Zdroju, 143.000zł, tel. 74 840 40 
40, 693 223 424

RENOMA –  ŚRÓDMIEŚCIE, ul. 
Zamoyskiego, 2 pokoje, kuchnia z 
jadalnią, 60m2 z wyjściem na ta-
ras, po remoncie, cena 147.500zł 
tel. 74 840 40 40, 512 085 489

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

RENOMA – OKAZJA! NOWE 
MIASTO, ul. Piłsudskiego, 74m2, 
2 duże pokoje, 2 piętro w 3, do 
remontu, 69.000zł, tel. 74 840 40 
40, 693 223 424

RENOMA –  DOM Z MOŻLIWO-
ŚCIĄ PROWADENIA DZIAŁAL-
NOŚCI GOSP. ŚWIEBODZICE 
- CIERNIE, 400m2, jednopiętrowy 
+ poddasze, cena 196.000zł tel. 74 
840 40 40, 693 223 424

RENOMA – DOM MIEROSZÓW 
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 –  DZIAŁKA W DZIEĆ-
MOROWICACH, ul. Strumykowa, 
powierzchnia 2527m2, asfaltowy 
dojazd, cena 65.000zł lub zamiana 
na mieszkanie w podobnej cenie 
tel. 74 840 40 40, 693 223 424

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

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

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

gratka.pl

WILLA – Sprzedamy 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.

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

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

WILLA-  OKAZJA! Sprzedamy 2 po-
koje z łazienką i wc na Podgórze, 
52m2, 1 piętro, ul. Niepodległości, 
cena 39 tys.zł. 74 666 42 42, 507 
153 166.

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 bar-
dzo 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- Sprzedamy 3 pokoje, 54m2 
na Piaskowej Górze, 4 piętro (10),  
153 000 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.

BON – Szczawno Zdrój, 140m2, 

dwupoziomowy apartement, 4 
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R E K L A M A

Margharita 34cm -13 zł I 45cm -16 zł
SOS, SER

Tiger Pizza VIP 34cm -22 zł I 45cm -28 zł
SOS, SER, WĘDZONA KIEŁBASA, GYROS, PIECZONA WIEPRZOWINA, BROKUŁ, CZARNE OLIWKI, POMIDOR

Ekskluzywna  34cm -21 zł I 45cm -27 zł
SOS, SER, SZYNKA, OGÓREK KISZONY, JAJKO, CZARNE OLIWKI, CZERWONA CEBULKA

Salami  34cm -18 zł I 45cm -24 zł
SOS, SER, SALAMI

Sudecka 34cm -19 zł I 45cm -25 zł
SOS, SER, PIECZARKI, KURCZAK, KUKURYDZA, CEBULA, POMIDOR 

Cztery Sery 34cm -20 zł I 45cm -26 zł
SOS, SER MOZZARELLA, GRECKI, PLEŚNIOWY, PARMEZAN

Diabelska 34cm -20 zł I 45cm -26 zł
SOS, SER, SALAMI, PAPRYKA JALAPENO, PAPRYKA KOLOROWA SŁODKA

Wegetarjana 34cm -20 zł I 45cm -26 zł
SOS, SER, POMIDOR, BROKUŁY, OLIWKI, KUKURYDZA

Szefa 34cm -21 zł I 45cm -27 zł 
SOS, SER, GYROS, PIECZARKI KOLOROWA PAPRYKA SŁODKA, CZOSNEK

Prezesa 34cm -22 zł I 45cm -28 zł
SOS, SER, SZYNKA, KURCZAK, BROKUŁ, CZARWONA CEBULA, KUKURYDZA 

Capricciosa 34cm -20 zł I 45cm -26 zł
SOS, SER, SZYNKA, PIECZARKI, OLIWKI

Mięsna 34cm -21 zł I 45cm -27 zł
SOS, SER, SALAMI, SZYNKA, BOCZEK

Proscutto 34cm -21 zł I 45cm -27 zł
SOS, SER, SZYNKA PARMEŃSKA, RUKOLA

SOBOTNIA 
PROMOCJA PIZZY! 

12.11.2016 r. KUP MEGA 45 CM
KOLEJNĄ 34 CM OTRZYMASZ GRATIS

KUP PIZZE 45 CM
A KOLEJNĄ 

WYBRANĄ 34CM
OTRZYMASZ GRATIS!!! 
ZAMÓWIONA W LOKALU

LUB Z DOWOZEM

Zamówienia 
tel: 881 510 246

KOSZT DOWOZU 
W OBREBIE DO 10 KM 

5 ZŁ

Gulasz z Dzika z Podgrzybkami, Jałowcem oraz Tymiankiem
 podawana z
Kaszą Gryczaną oraz Carpaccio z Buraka w Delikatnym Sosie Winnym

Filet z Kurczaka Nadziewany Czosnkiem, 
Suszonymi Pomidorami
 podawana z
Ryżem oraz Listkami Szpinaku Skropionymi Oliwą z Oliwek 

Kluska Nadziewana Pieczoną Wieprzowiną i Borowikami 
 podawana z
Sosem Grzybowym oraz Zasmażaną Kapustą

Karkówka Wieprzowa 
w Chrupiącym Placku Ziemniaczanym
   podawana z
Sosem Czosnkowym 
oraz Surówką z Młodej Kapusty

WEKEND 11-13 LISTOPAD
W RESTAURACJI 
GOŚCINIEC SUDECKI GŁUSZYCA

Szef Kuchni Poleca


