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

www.kasacja.info

INFOLINIA: 882222228 • www.dcls.pl • ul. 1 go MAJA 62 A • 58-300 WAŁBRZYCH
REKLAMA

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

POŻYCZKA

Do 10 000 zł na okres do 36 rat
bez sprawdzania w BIK

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

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

Karolinka czeka na szpik
Karolinka ma 2,5 roku i
wraz z rodzicami mieszka
w Wałbrzychu. Jest bardzo
żywym i towarzyskim dzieckiem. Uwielbia bawić się z
rówieśnikami i wraz z mamą
chodzić na stację kolejową i
oglądać przejeżdżające pociągi. W przyszłości chciałaby
zostać kolejarzem jak tata.
Niestety, od września 2016
roku mała Karolcia zmaga
się z zespołem mielodysplastycznym, który charakteryzuje się niewłaściwym rozrostem komórek krwi.
Aby Karolcia mogła powrócić do zdrowia i zrealizować
swoje marzenie, konieczne
jest przeszczepienie szpiku od
dawcy
niespokrewnionego.
Obecnie trwają poszukiwania „genetycznego bliźniaka”
Karolci. W Polsce co godzinę
stawiana jest komuś diagnoza: nowotwór krwi. Dla wielu
pacjentów jedyną szansą na
wyzdrowienie jest przeszczepienie szpiku od dawcy niespokrewnionego. Cały czas są
w Polsce pacjenci, dla których
nie znaleziono dawcy, wśród
28 milionów osób zarejestrowanych na całym świecie. By
zwiększyć szansę na znalezie-

Karolinka ma 2,5 roku i szansę
na wyzdrowienie. Potrzebny jest
szpik.
nie dawcy dla Karolinki i innych
potrzebujących, rodzina i przyjaciele pacjentki postanowili
zorganizować akcję rejestracji
potencjalnych dawców szpiku. – Może to właśnie Ty zostaniesz naszym bohaterem i
uratujesz życie Karolci? – mówi
Elżbieta, mama Karolinki.
Rejestracja
potencjalnych dawców odbędzie się
w trzech lokalizacjach: 19 i 20
listopada 2016 r. w godzinach
10.00 – 20.00 w galerii handlowej przy ul. 1 Maja 64 w Wałbrzychu oraz w Tesco przy ul.
gen. Józefa Łączyńskiego 44 w
Szczawnie-Zdroju, natomiast
26 listopada 2016 r. w godzinach 10.00 – 15.00 na Wydziale Zarządzania i Administracji
WSZIP przy ul. 1-go Maja 131

w Wałbrzychu oraz na Wydział
Nauk Społecznych i Zdrowia
WSZIP przy ul. Wrocławskiej
10 w Wałbrzychu.
- Zarejestrować może się
każdy zdrowy człowiek pomiędzy 18 a 55 rokiem życia, ważący minimum 50 kg (bez dużej
nadwagi). Zajmuje to tylko
chwilę, polega na przeprowadzeniu wstępnego wywiadu
medycznego, wypełnieniu formularza z danymi osobowymi
oraz pobraniu wymazu z błony
śluzowej z wewnętrznej strony
policzka. Wszyscy, którzy chcą
się zarejestrować powinni mieć
ze sobą dokument tożsamości
z nr PESEL. Rejestracja dla dawców jest bezpłatna, ale jej koszt
to 180 zł, które Fundacja DKMS,
która prowadzi akcję, pokrywa
dzięki wsparciu osób prywatnych lub firm. Ty również możesz dołożyć do tego przysłowiowa cegiełkę. Przekaż 1%
swojego podatku na naszą
działalność. Wpisz w swój formularz PIT nasz numer KRS:
0000318602 lub wypełnij go
za pomocą programu dostępnego na naszej stronie: www.
dkms.pl/pl/1procent - dodaje
Renata Rafa z Fundacji DKMS.
(RED)
REKLAMA:

dla kobiet i mężczyzn

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

• demontaż RTV i AGD
• rozładunek
paczek kurierskich

KRAZ 7765

PRACA w Niemczech

• sortowanie
surowców wtórnych
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PREMIERA I GWIAZDY
na 14. Wałbrzyskich FANABERIACH Teatralnych
Teatr Dramatyczny w
Wałbrzychu
tradycyjnie
w listopadzie zaprasza na
festiwal teatralny, demokratyczne i wyczekiwane
przez widzów wydarzenie,
podczas którego Teatr
otwiera swoje przestrzenie
i razem z widzami cieszy
się pieczołowicie dobranym festiwalowym repertuarem, rozmawia, bawi
się, wzajemnie inspiruje.
W tym roku 14. Wałbrzyskie FANABERIE Teatralne
odbędą się w dniach 19 – 23
listopada. W dobie kryzysu wartości i niepewnych
rozwiązań politycznych organizujących nasze życie,
proponujemy „przetrwanie
w teatrze”. FANABERIE to
nowoczesny przegląd aktualnych trendów w sztuce
teatralnej. Nowoczesny – bo
różnorodny, nie ograniczony
do jednej formy, przekraczający granice gatunkowe,
popularny. Nowa odsłona
wałbrzyskich
FANABERII,
odbywa się w nieco węższej,
„kryzysowej” formule. Ale
nadal program przeglądu
pozostaje bogaty. Podczas
kolejnych pięciu festiwalowych dni, Teatr Dramatycz-

ny zaprasza na spotkania z
gwiazdami, teatrem atrakcyjnym, z twórcami o europejskiej wadze, z aktorstwem
i muzyką na najwyższym poziomie i na dyskusje z twórcami w klubie festiwalowym.
Specjalnie na otwarcie Festiwalu duża premiera wałbrzyskiego Teatru – „MOBY
DICK, czyli KONIEC DEMOKRACJI W PAŃSTWIE WIELORYBÓW” wg Melville’a, w
reżyserii Macieja Podstawnego – polityczna opowieść
o czasach trudnych.
Ponadto widzowie „Szaniawskiego” zobaczą monodram Mateusza Nowaka
„ŻERTWA”; „PUSTKA. PUSTYNIA. NIC” Wrocławskiego
Teatru Pantomimy, spektakl
inspirowany
Dziennikami
Gombrowicza; „PODWÓJNE
SOLO” Jana Peszka; „CAŁE
ŻYCIE ROBIŁAM RZECZY,
KTÓRYCH NIE UMIAŁAM”
francuskiej aktorki Juliette
Plumecocq-Mech, polsko-macedońską koprodukcję
„PRZERWANA ODYSEJA” w
reżyserii Jacka Głomba i, na
koniec, koncert Stanisławy
Celińskiej z Zespołem pod
kierownictwem Macieja Muraszko.

PROGRAM
14. Wałbrzyskich FANABERII Teatralnych
19 listopada 2016 // godz. 19:00 // Duża Scena
MOBY DICK, czyli KONIEC DEMOKRACJI W PAŃSTWIE
WIELORYBÓW
reż. Maciej Podstawny
PREMIERA / Teatr Dramatyczny im. J. Szaniawskiego w
Wałbrzychu

PREMIERA!

19 listopada 2016 / godz. 19.00 / Duża Scena
MOBY DICK, czyli KONIEC DEMOKRACJI
W PAŃSTWIE WIELORYBÓW

/z inspiracji „Moby Dickiem czyli białym wielorybem”
Hermana Melville’a, „Złowionym” Tadeusza Różewicza,
„Zatoką delfinów” Louie Psihoyosa oraz sytuacją za oknem/
Klasyczna XIX-wieczna amerykańska powieść o sile demokracji i o jej nadzwyczajnej kruchości. W czasie, gdy
demony nacjonalizmów i tęsknota za rządami silnej ręki
budzą się na całym świecie, studium relacji załogi z charyzmatycznym kapitanem, który wszystkich zaczarował,
naobiecywał, a teraz – na krawędzi katastrofy – w obliczu
wielkiego wieloryba, nie można już nic zrobić – staje się
niepokojąco aktualna. O cenie osobistej zemsty, o siłach
których nie powinniśmy budzić, i o Naturze, zdolnej zatopić statki najodważniejszych wielorybników. Teatr politycznej opowieści, głos w obronie zagrożonych gatunków
i panorama świata, pełna poezji, ironii, filozofii i grozy.
reżyseria: Maciej Podstawny
tekst: Jarosław Murawski
scenografia, kostiumy, światło: Mirek Kaczmarek
muzyka: Kamil Tuszyński
wideo: Amadeusz Nosal
przygotowanie wokalne: Ewa Gądek
asystent reżysera: Łukasz Zaleski
inspicjentka: Iwona Skiba
obsada: Angelika Cegielska, Sara Celler–Jezierska, Karolina
Krawiec, Roksana Lewak, Irena Wójcik, Włodzimierz Dyła
[g], Michał Kosela, Rafał Kosowski, Piotr Mokrzycki, Filip
Perkowski, Dariusz Skowroński, Ryszard Węgrzyn
345. Premiera: 19 listopada 2016 / godz. 19.00
/ Duża Scena / 53. Sezon Artystyczny

20 listopada 2016 // godz. 18:00 // Scena Kameralna
ŻERTWA – Monodram Mateusza Nowaka
w ramach 15. Wałbrzyskiej Sceny Festiwalu WROSTJA
Finansowanie: Miasto Wałbrzych
godz. 19:30 // Duża Scena
PUSTKA. PUSTYNIA. NIC. reż. Leszek Bzdyl
Wrocławski Teatr Pantomimy im. H. Tomaszewskiego
w ramach XI Wałbrzyskiego POMOSTU Teatralnego
21 listopada 2016 // godz. 19:00 // Duża Scena
JAN PESZEK. PODWÓJNE SOLO
reżyseria: Jan Peszek, Cezary Tomaszewski,
wykonanie: Jan Peszek
22 listopada 2016 // godz. 18:00 // Scena Kameralna
CAŁE ŻYCIE ROBIŁAM RZECZY,KTÓRYCH NIE UMIAŁAM
(Toute ma vie j’ai fait des choses que ja savais pas faire)
Monodram Juliette Plumecocq-Mech
Theatre Du Nord w Lille (Francja)
godz. 19:30 // Duża Scena
PRZERWANA ODYSEJA
reż. Jacek Głomb
Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy
Macedoński Teatr Narodowy w Skopje
23 listopada 2016 // godz. 19:00 // Duża Scena
Koncert Stanisławy Celińskiej z Zespołem
pod kierownictwem Macieja Muraszko

* Spotkania z Twórcami w Klubie FANABERYJNYM,
moderator: Dorota Kowalkowska
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Są pieniądze na Pierwszy Biznes
Kolejnych kilkadziesiąt
firm ma szansę powstać na
terenie województwa dolnośląskiego i lubuskiego,
dzięki wsparciu finansowemu, jakie młodym przedsiębiorcom zapewnia rządowy program „Pierwszy
biznes–Wsparcie w starcie
II”. W ramach projektu
Fundusz Regionu Wałbrzyskiego ma do rozdysponowania 6 mln zł.
Program jest bardzo
atrakcyjną formą wsparcia
dla przyszłych przedsiębiorców. Możliwość pozyskania
nawet 81 tys. zł niskooprocentowanej pożyczki na założenie własnego biznesu
mają studenci, absolwenci
i osoby bezrobotne. Z kolei
funkcjonujący już przedsiębiorcy mogą ubiegać się o
pożyczkę w wysokości 24
tys. zł na tworzenie nowych
miejsc pracy dla osób bezrobotnych. Pożyczka jest
oprocentowana na poziomie
0,44% w skali roku. Młodzi
przedsiębiorcy na spłatę
zobowiązania mają aż 7 lat,
przy czym mogą także skorzystać z rocznego okresu
karencji w spłacie.

- Zdecydowałam się skorzystać z programu „Pierwszy Biznes – Wsparcie w
starcie” przede wszystkim
ze względu na bardzo atrakcyjne warunki pożyczki, jak
oprocentowanie, okres karencji i czas spłaty. Istotne
było dla mnie również to, że
nie musiałam zakładać działalności, żeby złożyć wniosek
o pożyczkę. Dużym atutem
było również wsparcie, jakim

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego otacza przyszłego
przedsiębiorcę, gwarantując
jednocześnie minimum formalności, przyjazną atmosferę i ekspresowe tempo obsługi – wyjaśnia Pani Anna.
Ostatnia pożyczka w ramach II edycji programu została udzielona Aleksandrze
Gałek na otwarcie sklepu z
częściami samochodowymi,
który powstał w Piławie Dol-

nej. Pani Aleksandra otworzyła sklep przy wsparciu
swojego taty - mechanika,
tworząc tym samym firmę
rodzinną.
Rządowy program daje
szansę na rozpoczęcie
własnej działalności osobom bez doświadczenia i
bez kapitału, ale z realnymi pomysłami na biznes.
Przedsiębiorcy, funkcjonujący już dzięki programowi
„Pierwszy biznes – Wsparcie
w starcie”, świadczą m.in.
usługi fotograficzne, reklamowe,
gastronomiczne,
hydrauliczne, pośrednictwa
finansowego czy treningu
sportowego. Na przeprowadzenie całego przedsięwzięcia i rozdysponowanie
6 mln zł Fundusz Regionu
Wałbrzyskiego ma dwa lata.
Warto jednak się pospieszyć, ponieważ - ze względu
na duże zainteresowanie
produktem - poprzednie
edycje programu były realizowane znacznie szybciej.
Wszelkie informacje oraz
dokumenty dotyczące programu dostępne są na stronie www.frw.pl.
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biznes!

Aleksandra Gałek (z prawej).

Dotychczas dzięki projektowi powstało 131 przedsiębiorstw, na które przekazano
w sumie 9 mln zł. Pierwszą
umowę pożyczki podpisał
dwa lata temu Jakub Szymanowicz, 24-latek z Wrocławia, absolwent Politechniki
Wrocławskiej. Dzięki wsparciu otworzył firmę „SOLISA”,
która prowadzi badania
energetyczne
budynków,

badania termowizyjne oraz
wykonuje testy szczelności
obiektów.
Jedną z pierwszy osób,
które skorzystały z programu była również Anna Witek, która dzięki pożyczce
otworzyła własny salon piękności. Salon Naomi powstał
w Świdnicy i aktualnie jest
świetnie prosperującym biznesem.

(AL)

Salon piękności Naomi Anny Witek.

REKLAMA

start
tart programu pierwszy biznes – wsparcie w starcie

Postaw na

swój biznes

QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

pożyczka na założenie
działalności
gospodarczej
NAJLEPSZA
POŻYCZKA

i utworzenie stanowiska pracy
naszbiznes 24 .pl
Fundusz Regionu
Wałbrzyskiego

I UTWORZENIE
nawet
81 tys. złSTANOWISKA
na 0,44%PRACY

ul. 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

www.frw.pl
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CZYŚCIWO
BAWEŁNIANE
Całkowita wymiana
asortymentu.
Nowa kolekcja
w super cenach.

promocyjna
cena*
1,50 zł netto
za 1 kg
* promocja dotyczy asortymentu: TB bawełna kolorowa trykotowa

Nowy towar
21 listopada (poniedziałek)
Wałbrzych, ul. Chrobrego 14

szeroki asortyment
KONTAKT: ul. Stacyjna 11, 58-306 Wałbrzych
tel : 748463040, tel. kom.: 883-359-937
e-mail: info@my-textim.com

Kto nam zagraża?
Janusz
Bartkiewicz

Za nami obchody 98 rocznicy odzyskania niepodległości, a okrągła 100-letnia
rocznica już coraz bliżej, przez
co prezydentowi A. Dudzie
wpadła do głowy myśl, aby
tę rocznicę cały naród uczcił
wspólnie, pod flagą biało czerwoną. Myśl, zdawałoby się
na pierwszy rzut oka, przednia, ale według mnie bardzo
naiwna, jeżeli nawet nie populistyczna. Panu prezydentowi
zależy zdaje się, by chociaż raz
spełnić swą wyborczą obietnicę, że będzie prezydentem
wszystkich Polaków. A ja myślę, że wątpię.
Otóż 11 listopada tego
roku śledziłem na ekranie telewizora przebieg marszów
niepodległościowych,
co
umożliwiła mi TVPiS i TVN
24, które notabene w czasie
transmisji prezentowały się
tak, jakby znajdowały się pod
jednym kierownictwem, albowiem praktycznie całe swe
zainteresowanie położyły na
marsz zorganizowany przez
tzw. siły narodowe. TVPiS się
nie dziwię, bo nie po to nadprezes drugiej IV RP Jarosław
zaprowadził tam „dobrą zmianę”, ale TVN 24 mocno mnie
zaskoczyła. Stało się tak dlatego, że pokazywano w niej dwa
obrazy jednocześnie, z tym,
że transmisja z marszu KOD
„leciała” przy wyłączonej fonii,
przez co odnosiło się wrażenie, iż jest to „marsz milczący”,

czyli marsz ludzi bez emocji.
Każdy, kto to oglądał, musiał
być pod wrażeniem wielkich
emocji, wyrażanych naprawdę
bardzo głośno, przez tysiące
ludzi idących w marszu „narodowców”, przez co ich autentyczność była nieporównywalnie bardziej wyrazista, od
tej milcząco przesuwającej się
przez ekrany „ponurej” grupie,
było nie było, przeciwników
PiS. Idący w swym marszu narodowcy wznosili różne okrzyki, wśród których przebijały się
znane już z poprzednich spędów: „raz sierpem raz młotem,
czerwoną hołotę”. Pomijam
już gdzie oni tę czerwoną hołotę w tej drugiej IV RP widzą,
bo chyba nie mają na myśli
prosocjalistycznych programów PiS-u, opowiadanych
gawiedzi przez nadprezesa
IV RP Jarosława oraz dziennikarzom na spędach przez wicepremiera Morawieckiego.
Drugim hasłem, które mnie
bardzo rozśmieszyło, było
coś, co miało wyrażać wielką
miłość Prawdziwych Patriotów Polaków do Katolickiej
Ojczyzny, czyli Wielkiej Polski
od Bałtyku do czegoś tam.
Do czego, niedosłyszałem w
panującym zgiełku. Czy do
Morza Czarnego, czy tylko do
Tatr. Zresztą mniejsza o to,
bo bardzo zabawne zdawały się mi okrzyki o gotowości
śmierci za „Ziemię Ojczystą”,
co miało miejsce na tle niesionych gdzieniegdzie wizerunków Polski, w granicach jakie
nadał jej tow. Iosif Wissarionowicz Stalin. A gdzie Wilno i
Lwów, a być może nawet i Kijów, gdzie pierwszy król Polski
Bolesław Chrobry miecz swój
o bramy miasta stępił i ruską

kniaziówną za żonę sobie
wziął? Wygląda na to, że owi
Prawdziwi Patrioci gotowi są
ginąć za coś, co dał im w swej
łaskawości (bo nie musiał) komunistyczny satrapa ze Związku Radzieckiego? Dziwne.
Właśnie na tym tle naiwne, bądź populistyczne, były
zapowiedzi prezydenta Andrzeja Dudy, kierowane przed
rozpoczęciem marszu do tych,
którzy później gromko krzyczeli o „sierpie i młocie”. Pan
prezydent ogłosił, że wniósł
(czy też dopiero wniesie) do
laski marszałkowskiej projekt
ustawy o zorganizowaniu 11
listopada 2018 roku wspólnych obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości.
Widać, że zdaje się panu prezydentowi, iż ustawą zaprowadzi powszechną polityczną
miłość i ogólnopolskie braterstwo, dzięki czemu narodowcy będą pod rękę szli z lewicą,
KOD-em, środowiskami LGBT,
czy wszetecznymi neoliberałami z PO. Naiwny on ci jest,
czy też gada sobie a muzom
tylko dlatego, by w świat poleciały i zostały dostrzeżone
jego słowa pojednania. Nic to,
że chwilę później jego ukochani narodowcy darli się „raz
sierpem raz młotem”. Co to za
państwo, które ustawą chce
wprowadzić
jednodniową
zgodę narodową, a nie czyni
nic, aby zgodę taką zapewnić
na co dzień i wieki wieków
amen?
Tymczasem nadprezes IV
RP Jarosław, w tym samym
dniu, ale w innym miejscu powiedział, że naszej ukochanej
niepodległości zagraża wielkie niebezpieczeństwo i to
nie tylko z zagranicy, ale tak-

że w wewnątrz państwa. Są
albowiem siły, które na tę niepodległość wrażą rękę podnoszą. Czyż z „takimi” można
wspólnie święcić 100-letnią
rocznicę? Wprawdzie znów
nie powiedział kogo ma na
myśli, ale mniemam, że ci ryczący „raz sierpem, raz młotem” doskonale wiedzą, o
kim nadprezes IV RP Jarosław
mówił. I gdy tylko przyjdzie
czas, gdy tylko przyjdzie taka
potrzeba, to oni te sierpy i
młoty w swe mocarne ręce
chwycą i przy pomocy tysięcy
wiernych i oddanych sprawie
niepodległości prawdziwych
patriotów z OTK, zrobią z
owymi wrogami porządek.
Niezależnie od tego gdzie ich
znajdą.
A ciekawe, czy ci ryczący
„raz sierpem, raz młotem” wiedzą na przykład o tym, albo
czy zdają sobie z tego sprawę, że w odzyskaniu niepodległości Polski, polska lewica
wniosła największy wkład.
Nawet sam Józef Piłsudski był
socjalistą z PPS i stał na czele
jej zbrojnych bojówek, za co
dziś, od naszych narodowców
jak nic oberwałby raz sierpem,
a raz młotem. Wszak „czerwonym” był.
***
Świat stanął w osłupieniu, bo w USA prezydentem
zostanie Donald Trump, a
nie Hillary Clinton, co ponoć
może doprowadzić do wielkiej wojny, albowiem Putin
będzie mógł wreszcie zrealizować swe krwiożercze
imperialistyczne zamiary, by
Ukrainę, Litwę, Łotwę, Estonię, a zwłaszcza Polskę zbrojnie zająć i włączyć w skład
„nowego rosyjskiego impe-

rium”. Dziwne, że będąc prezydentem drugiego w świecie atomowego i militarnego
mocarstwa, nie uczynił tego
do tej pory, ograniczając się
jedynie do przyjęcia Krymu
w granice Rosji, realizując
tym samym suwerenną wolę
jego mieszkańców. Teraz,
kiedy nowy prezydent USA
ogłasza chęć porozumienia
się z prezydentem Putinem,
to okazuje się, że może to być
zarzewiem wielkiej wojny.
Widać, dla sporej części świata polityków i dziennikarzy,
bardziej bezpieczną jest eskalacja wzajemnych pretensji i
machanie szabelką, niż próby
dogadania się, czyli uniknięcia jakiegokolwiek konfliktu
zbrojnego. Ludzie tak myślący w rzeczywistości nie marzą
o niczym innym, aby prezydentowi Putinowi zbrojnie
nosa utrzeć, bo jakoś się im
w główkach pomieścić nie
może, że w czasach tzw. zimnej wojny, pokój na świecie
nie był zagrożony, ponieważ
przywódcy USA i Rosji (dawniej ZSRR) potrafili się - mimo
wszystko - dogadać. A czynili tak, ponieważ doskonale
zdawali sobie sprawę z tego,
że zwycięzców w „super wojnie” nie będzie. Poza tym od
dawna oczekuję, aby mi ktoś
wreszcie wskazał chociaż jeden, ale naprawdę konkretny
przykład świadczący o tym,
że prezydent Putin nie marzy
o niczym inny, jak tylko o tym
by móc Polskę zbrojnie zniewolić, no i na kogo zbrojnie,
jako pierwszy, napadł. I czekam nadal wciąż bezskutecznie i tak naprawdę nie wiem,
kto nam faktycznie zagraża.
www.janusz-bartkiewicz.eu

Dni Honorowego
Krwiodawstwa
23 listopada 2016 r. o godz.
13.00 w holu Regionalnego
Centrum Krwiodawstwa i
Krwiolecznictwa przy ul. B.
Chrobrego 31 w Wałbrzychu odbędzie się wyjątkowa
uroczystość, podczas której
zostaną wręczone odznaczenia państwowe „Honorowy
Dawca Krwi - Zasłużony dla
Zdrowia Narodu”. Z upoważnienia Ministra Zdrowia odznaczenia wręczy dyrektor
RCKiK w Wałbrzychu. Miłym
akcentem będzie występ młodych artystów z Zespołu Szkół
Muzycznych im. St. Moniuszki
w Wałbrzychu. Partnerem i
głównym sponsorem Uroczystości jest TAURON Dystrybucja S.A. w Wałbrzychu. - Okres
między 22-26 listopada, czyli
Dni Honorowego Krwiodawstwa to dni szczególne, poświęcone ludziom, którzy z
dobroci własnych serc ratują
zdrowie i życie potrzebujących poprzez dar krwi. Wszystkim Honorowym Dawcom
Krwi oraz ludziom wspierającym honorowe krwiodawstwo pragniemy złożyć wyrazy
szczerego uznania i podziękowania. Dziękujemy za poświęcenie, zaangażowanie w
niesieniu bezinteresownej pomocy, altruistyczną postawę
w ratowaniu życia drugiego
człowieka. Życzymy wszystkim krwiodawcom pogody
ducha, wytrwałości, wszelkiej
pomyślności, a nagrodą za podejmowany przez Was wysiłek
niech będzie wdzięczność i
społeczne uznanie – mówią
pracownicy RCKiK w Wałbrzychu.
(RED)
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Pan Darek przywraca zdrowie
- Byłam u kilku uzdrowicieli i u kilku profesorów medycyny. Żaden mi nie pomógł.
Dopiero pan Darek. To on przywrócił mi zdrowie – opowiada pani Ewa Podraza
z Wrocławia. Od kilku lat męczyły ją mocne bóle brzucha. Czasami wiła się z bólu przez
całą noc. Do tego stałe biegunki, przez które wyjść z domu nie można. Była załamana.
Badania jednak nic nie wykazywały, więc lekarze uznali, że to
jelito drażliwe. Ale zaradzić nic nie
umieli. Podobnie jak uzdrowiciele,
homeopaci, zielarze. Wreszcie znajomy namówił ją na wizytę u pana
Darka: - Idź, ja miałem nowotwór,
a po kilkunastu wizytach byłem
zdrowy. Tobie na pewno też pomoże – przekonywał.
Pan Darek początkowo ją rozczarował. Na pytanie, co jej jest
odpowiedział, że w Polsce tylko
lekarze medycyny mają prawo
diagnozować choroby, a on prawa
nie łamie. Po chwili jednak zapytał:
- Ale pani chce diagnozy, czy wyzdrowieć? Bo jeśli wyzdrowieć, to
możemy spróbować…
- I rzeczywiście! Po pierwszej
wizycie byłam załamana, bo dostałam wieczorem biegunki, jak chyba
nigdy wcześniej. Ale od następnego dnia było coraz lepiej, a po

czwartej wizycie zaczęłam sypiać
bez bólu. Teraz, a jestem po dziewięciu wizytach, zapominam o tej
chorobie. Co więcej, przeszły mi też
bóle kręgosłupa. No i tej jesieni, po
raz pierwszy od chyba dwudziestu
lat, nie miałam grypy. Chociaż o
kręgosłupie i grypach nawet mu
nie wspominałam – cieszy się pani
Ewa. Bo pan Darek przywrócił jej
zdrowie. – Czuję się, jakbym znów
miała lat trzydzieści, a nie sześćdziesiąt – wyjaśnia. I dodaje, że
ostatnio przywiozła do pana Darka
wnuka z alergią. Minęła już po trzeciej wizycie.
- Bo pan Darek to fenomen! –
przekonuje Wacław Suchylis ze
Świdnicy. - Prawie połowa mojej
rodziny do niego chodziła. Szwagier dusił się od pylicy, jak to dawny górnik z Wałbrzycha. Pylicę
niby ma nadal, ale po seansach
u pana Darka czuje się świetnie.

Szwagierce zniknęły mięśniaki
macicy, a teściowej przeszły bóle
kolan. Kuzynowi Mietkowi mieli
robić by-passy, a po kilku spotkaniach z panem Darkiem okazały
się niepotrzebne. Ja sam miałem
problemy z wątrobą, trzustką, żo-

łądkiem. Cukrzycę i nadciśnienie.
Po paru wizytach u pana Darka
wszystkim nam przechodziło. A,
zapomniałbym żona Mietka miała łuszczycę. To panu Darkowi
zajęło dłużej, ale po pół roku też
zniknęła. Ale faktycznie, pytany
o lekarstwa, o diagnozy, o poradę, zawsze odpowiada, że w tych
sprawach mamy słuchać lekarzy.
On – jak mówi – nie ma kwalifikacji, żeby ich zastępować. Ale po
co mu, kiedy on ma cudowny dar.
Ręce, które przywracają zdrowie.
(ego)
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Małżeńskie jubileusze
Zapraszamy na uroczystość związaną z rocznicami ślubów (50 oraz
55), która odbędzie się 18 listopada o godzinie 17.00 w Centrum
Kulturalno-Bibliotecznym w Czarnym Borze. W harmonogramie odnowienie przysięgi małżeńskiej oraz
wręczenie medali dla par z 50 letnim
pożyciem małżeńskim oraz wręczenie dyplomów dla par z 55 letnim
stażem. Ponieważ na uroczystość zaproszeni zostali również mieszkańcy
90+, dla także nich przygotowane są
życzenia i kwiaty. Oprawę artystyczną przygotowały dzieci z przedszkola
oraz Robert Delegiewicz z koncertem
piosenek z lat 50 i 60-tych. Przygotowane jest również słodki poczęstunek.
(RED)

Po czwartej wizycie zaczęłam sypiać bez
Konsultacje w uzdrowisku
bólu. Teraz, a jestem po dziewięciu wizytach,
W związku z ogłoszeniem konzapominam o tej chorobie. Co więcej, przeszły
sultacji społecznych projektu
Gminnego Programu Rewitalizacji
mi też bóle kręgosłupa. No i tej jesieni,
Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej
Szczawno-Zdrój na lata 2016po raz pierwszy od chyba dwudziestu lat, nie
2025, burmistrz Szczawna-Zdroju
Marek Fedoruk zaprasza wszystkie
miałam grypy. Chociaż o kręgosłupie i grypach
osoby zainteresowane tematem
na spotkanie informanawet mu nie wspominałam – cieszy się pani Ewa rewitalizacji
cyjne. Zostało on zaplanowane na

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

21 listopada 2016 r. na godz. 12.00
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczawnie-Zdroju przy ulicy
Kościuszki 17 (pokój 27).

(RED)
REKLAMA

ZIMA 2017 JUŻ W SPRZEDAŻY
www.duotravel.pl I e-mail biuro@duotravel.pl, tel. 600 46 13 18, 602 66 31 76
JARMARKI BOŻONARODZENIOWE:

10.12.2016 DREZNO - 99 PLN ZOSTAŁO 10 MIEJSC
03.12.2016 PRAGA - 99 PLN ZOSTAŁO 5 MIEJSC
10.12.2016 BERLIN - 129 PLN

PIELGRZYMKA DO IZRAELA

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

MIKOŁAJKI - TROPICAL ISLAND

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

Święta Bożego Narodzenia

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

04.12.2016 - 99 PLN + bilet wstępu ok.35 EURO
REWAL 22-27.12.2016 - 900 PLN 650 PLN
SOKOLEC 22-27.12.2016 - 900 PLN 549 PLN
SZCZAWNICA 22-27.12.2016 - 900 PLN 599 PLN
OFERTA DO KOŃCA LISTOPADA

SYLWESTER:

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

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

WCZASY ZIMOWE W W SZCZAWNICY

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

WCZASY ZIMOWE W ROKICINACH PODHALAŃSKICH

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

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

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

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

WCZASY ZIMOWE W ZAKOPANEM

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

DB2010
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POŻYCZKA
Nawet w 24 godziny!

do 25 000 zł
szybko i uczciwie

668 682 334*
*koszt połączenia zgodny z taryfą operatora

Do panów, którzy czują się lepszymi i mądrzejszymi od pań
Stanisław
Michalik

ponownemu powstawaniu. Żelowa i nietłusta konsystencja wnika
natychmiastowo, aby zwęzić pory.

Dla odmiany coś ze świata mody:

Temat równouprawnienia kobiet w Polsce stał się znów na czasie, bo kobiety pokazały na co je
stać organizując „czarne protesty”
w związku z próbami ograniczenia
praw aborcyjnych i tak już mocno
ograniczonych, czym miał się zająć uległy hierarchii kościelnej PiS-owski parlament. W środkach masowego przekazu stało się znów
gorąco, a temat roli kobiet w życiu
społecznym nie schodzi do dziś
ze szpalt i anten. Przeskakuję po
stronach internetu i coraz bardziej
dochodzę do wniosku, że kobiecy
świat stał się niepojęty, nieograniczony i niepoznawalny dla panów
jak nigdy dotąd. Oto przykłady.

Na początek coś z kosmetyki:
Firma kosmetyczna reklamuje
Tutti-Frutti, fajny peeling do ciała
- kiwi karambola, w jego składzie
- drobinki jojoba i zmielone łupki
macadamii. Zaś firma Dax Cosmetics Perfecta Oczyszczanie - peeling
enzymatyczny, to delikatny peeling z enzymem proteolitycznym
pozyskiwanym z papai polecany
dla osób w każdym wieku. Zawiera
minerały morskie, odżywczy koktajl z witamin E - C - F, a także łagodzący i nawilżający aloes. Zwiększa
skuteczność kremów i maseczek.
Ale nie ma nic lepszego, niż żel
hyaramex +active cream na noc,
o dogłębnym działaniu, który jest
przeznaczony do skóry mieszanej
lub z tendencją do przetłuszczania się. Jego formuła z kwasem
salicylowym i cynkiem usuwa niedoskonałości skóry i zapobiega ich

Wszelkiego rodzaju nowości
poznajemy zazwyczaj na pofashionweekowym weekendzie Fashion Week. Pokazy Off Schedule
odbywają się co roku pod Warszawą na terenie starej fabryki, w otoczeniu zimnych murów i wysokich
stropów i wyglądają naprawdę
pięknie i nietuzinkowo. Na tym
samym terenie, dosłownie obok
strefy Off, organizatorzy umieścili
Showroomy, które co roku naprawdę potrafią zachwycić. Jest
mnóstwo stoisk z biżuterią, strefa
eko, swoje projekty wystawiają
młodzi i już bardziej znani twórcy.
Dużym powodzeniem cieszyła się
peleryna z kapturem marki Lambear, a także urocza biżuteria Animal
Kingdom i Ooh! Andy oraz spodnie
Madoxa w stoisku sklepu Bookoff.
Kolekcja IN LOVE wyraża stan błogości i szczęścia, jaki towarzyszy
uczuciu miłości. Różne odcienie
uczuć oddane zostały w zwiewności tkanin, połysku opalizujących
dzianin oraz kolorystyce: pastelowe kolory i głęboki błękit łączone
są z czernią. Kolekcja ubioru wzbogacona o nakrycia głowy. Inna firma, designerski detal - usta od MS
Queena, dłoń od Miu Miu. Można
ozdobić suknię paskiem ze skóry
z czerwonymi ustami z kryształów,
suknia od razu nabierze rockowego szyku. Tutaj w jednym miejscu
i krótkim czasie możecie zrobić
zakupy designerskich ubrań, toreb,
biżuterii i innych dodatków tworzonych w pojedynczych egzemplarzach lub limitowanych seriach.

A oto nowości gastronomiczne:
OSHEE Vitamin Shot Beta Karoten jest napojem o specjalnie

opracowanej recepturze, którego
składnikom wzbogacającym przypisuje się działanie antyoksydacyjne - chroni komórki przed wolnymi rodnikami. Shot z witaminą C
podnosi odporność na zakażenia,
skraca czas trwania infekcji, natomiast shot z magnezem pomaga
przezwyciężyć zmęczenie i stres.
Na siłowni i w fitness klubie świetnie sprawdzi się OSHEE Vitamin
Shot Slim o smaku czerwonych
owoców, który dzięki kofeinie i L-karnitynie przyspiesza spalanie
tłuszczów i węglowodanów. Wiśniowy shot Memory zawiera żeń-szeń, lecytynę oraz magnez, które
wspomagają procesy myślowe.
Napój ten poprawia koncentrację
i skraca czas reakcji na bodźce. Vitamin Shoty Love for Men i Love
for Women doskonale sprawdzają
się podczas intymnych spotkań.
Love for Women ma smak herbaty rooibos i jest przeznaczony dla
kobiet, a pomarańczowy Love for
Men pobudza krążenie krwi i przywraca siły mężczyznom. Napoje te
swoje działanie zawdzięczają zawartości żeń-szenia i imbiru, które
są znanymi na świecie naturalnymi
afrodyzjakami
wzmacniającymi
doznania seksualne. Poza napojami OSHEE Vitamin Shot, w dbaniu
o odpowiednią suplementację diety może pomóc też woda funkcjonalna Vitamin H2O. OSHEE Vitamin
H2O WITAMINY o smaku gruszki i
kiwi pozwala uzupełnić niedobory
witamin B3, B5, B6, B9, które wpływają korzystnie na układ nerwowy
oraz cynku. Dla osób dbających
o sylwetkę i aktywnie uprawiających sport przeznaczona jest
woda o smaku limonki i grejpfruta
Vitamin H2O SLIM z L-karnityną i
kofeiną, które wspomagają spalanie tkanki tłuszczowej. Dzięki nim
trening staje się jeszcze bardziej
efektywny, a rezultaty czasu spę-

dzonego na ćwiczeniach z Vitamin
H2O SLIM zadowolą najbardziej
wymagających. OSHEE Vitamin
H2O MAGNEZ o smaku jabłkowym
to propozycja dla osób chcących
zwiększyć własną kreatywność.

A może - dla odmiany - coś z
techniki:
LuminAR bazuje na rzeczywistości rozszerzonej, czyli wyświetlaniu w przestrzeni elementów,
których tak naprawdę tam nie ma.
W tym wypadku potrafi zmienić
każdą przestrzeń w interaktywny
wyświetlacz. LuminAR odczyta listę zakupów z twojego smartfona,
podświetli na półce produkty, które Cię interesują i poda ich ceny.
A gdy podniesiesz jeden z nich,
wyświetli jego dodatkowe cechy,
pozwoli na porównanie go z innymi leżącymi obok albo pokaże
recenzje. Pozwala zrobić w sklepie
to wszystko, co zwykle robimy w
domu, mozolnie przeszukując internet przed każdym zakupem.
Jeśli to wszystko, co powiedziałem wyżej nadal nie przekonuje panów do tego, że w zakresie
nie tylko kosmetyki, mody, gastronomii, a nawet techniki jesteśmy
w stosunku do pań w czasach
kamienia łupanego, to proszę
panów o natychmiastową odpowiedź na pytanie: co naprawdę
skrywają w sobie zakamarki damskiej torebki?
Każda z Pań nosi w torebce
średnio ok. 3 kg różnych przedmiotów. Według statystyk, opublikowanych przez portale Vintage
Shop i gazeta.pl, w damskiej torebce najczęściej można znaleźć:
portfel (88 proc. kobiet), błyszczyk
(73 proc.), klucze (71 proc.) i telefon komórkowy (także 71 proc.).
Zaglądając głębiej do kobiecych
torebek, możemy tam znaleźć

wiele bardzo cennych (czasem
nawet bezcennych) przedmiotów.
Oprócz portfeli, błyszczyków, kluczy, telefonów komórkowych, chusteczek, kremu do rąk, papierosów,
książek lub czasopism, kobiety
noszą też: rajstopy, igłę z nitką, tik
taki, hipopotamka z niespodzianką
znalezionego u swojego chłopaka w ogródku, scyzoryk, szyszkę,
kwitki z kasy, bibułki matujące,
kasztan na szczęście, parasolkę,
latającą luzem kartę na aerobik,
ulotki, tampony, podpaski, perfumy, kalkulator, gumy do żucia,
spinki, otwieracz do butelek, słodycze, centymetr krawiecki, sporo
zapisanych karteczek, mniejszą torebkę, zapałki, mimo że nie palą, a
nawet... samochodowy odmrażacz
do zamków … w lecie!

Pytam więc panów: co jeszcze? Fantazja kobiet jest przecież nieograniczona, podobnie

jak objętość damskiej torebki,
zwłaszcza jeśli będzie ona pochodziła z odpowiedniej firmy,
np. Burberry.
A już tak na serio. Warto odnieść się z szacunkiem i uznaniem
do naszych pań, które przecież ze
swobodą poruszają się w tym wybornym świecie nowoczesności
i potrafią z lekkością dokonywać
wyboru korzystając nie tylko z ultranowoczesnego interaktywnego
wyświetlacza LuminAR, ale także
ze swej wrodzonej inteligencji i
intuicji, czego nam, panom, niestety często brakuje. Chylę czoła
przed każdą białogłową, bo mam
wewnętrzne przekonanie, że obok
urody mają panie czym zaimponować każdemu mężczyźnie, jeśli
tylko zdobędzie się on na odrobinę
tolerancji w stosunku do osoby odmiennej płci. No a wtedy z gracją
sięgnie po torebkę swojej partnerki by ją choć trochę odciążyć od
ciężarów dnia codziennego.

Rewers w Witoldzie
Centrum
Kulturalno-Kongresowe „Witold” w Boguszowie Gorcach informuje,
że występ Kabaretu rewers,
który z przyczyn niezależnych od organizatora nie
doszedł do skutku 5 listopada br. odbędzie się 19 listopada 2016 r. o godz. 17:00 w
Centrum Kulturalno-Kongresowym „Witold”. Osoby, które
pobrały wejściówki na 5 listopada br. organizatorzy proszą
o kontakt w celu potwierdzenia obecności na występie.
(RED)

Kanalizacji ciąg
dalszy
Gmina Świebodzice otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej we Wrocławiu na
uporządkowanie gospodarki
wodno-ściekowej. Pieniądze
zostały przeznaczone na budowę kanalizacji sanitarnej w
rejonie ulicy Ciernie 146-150
(odcinek A121, A125-130) w
Świebodzicach. Całkowita wartość tej inwestycji to 216 100,42
zł netto, natomiast otrzymane
wsparcie finansowe uzyskane z
WFOŚiGW w postaci dotacji w
kwocie 40 000 zł oraz pożyczki
w kwocie 40 000 zł. Inwestycja
miała na celu uporządkowanie
gospodarki ściekowej w rejonie budynków przy ulicy Ciernie 146-150 w Świebodzicach
wraz z likwidacją odbiorników
bezodpływowych. Projekt polegał na wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej oraz podłączeniu nowoprojektowanej sieci
do kolektora miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.
(RED)
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Dumka w Głuszycy

Opowieści z pożółkłych pocztówek

Rok 2016 dobiega końca i pozostało już niewiele
wydarzeń
organizowanych w Powiecie Wałbrzyskim ramach Dolnośląskiej
Stolicy Kultury. 20 listopada 2016 r. zapraszamy do
Centrum Kultury w Głuszycy na koncert „Dumka na
dwa serca – Czar Kresów
Wschodnich.
- Będzie to kolejna możliwość, aby spotkać się z Aurelią Sobczak, Barbarą Droździńską oraz Stanisławem
Górką przy tej właśnie okazji.
Przy wspaniałych utworach
muzycznych i tekstach recytatorskich, będziecie Państwo mogli wrócić pamięcią,

Powiatowo - gminne obchody Święta
Niepodległości, które odbyły się w tym
roku w gminie Głuszyca wzbogacone zostały koncertem pieśni patriotycznych
„ Opowieści z pożółkłych pocztówek”,
przygotowanym w ramach Dolnośląskiej
Stolicy Kultury.
Koncert prowadzony przez Roberta Delegiewicza, z towarzyszeniem zespołu Reaktywacja Band, oparty był o klimaty polskiej
piosenki z lat 20 - tych i 30 - tych XX w. i przyciągnął sporą grupę mieszkańców powia-

a młodsze pokolenia
zapoznać się z historią
Kresów Wschodnich.
Tych Kresów wschodnich, które do dziś są
w sercach wszystkich
rodaków zmuszonych
do opuszczenia swoich ziem. Ten wyjątkowy koncert w wykonaniu znanych aktorów
sceny filmowej i teatralnej odbędzie się
na terenie Powiatu
Wałbrzyskiego po raz
piąty i ostatni, dlatego wszystkich Państwa, którzy jeszcze nie mieli
okazji uczestniczyć w tym
wydarzeniu, serdecznie za-

tu, radnych, przedstawicieli kościoła i służb
mundurowych. Koncert otworzyli laureaci
„Gminnego Konkursu na Pieśń Patriotyczną”,
serdecznie witani przez burmistrza Głuszycy
Romana Głoda, a Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego reprezentował starosta Jacek Cichura.
Po koncercie rozpoczęło się „patriotyczne
karaoke”. Cała sala, pod batutą Roberta Delegiewicza wyśpiewywała pieśni żołnierskie.
Zadanie zostało dofinansowane z budżetu województwa dolnośląskiego.
(MB)

praszamy. Naprawdę warto
– podkreślają organizatorzy.
(MB)

Obrady rady
XXI Sesja Rady Powiatu Wałbrzyskiego
odbędzie się 17 listopada 2016 roku o
godz. 9.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu przy al. Wyzwolenia 24 (sala konferencyjna nr 206).
W porządku obrad znalazły się m.in.
uchwały dotyczące: wyboru nieetatowych członków zarządu powiatu;
wyrażenia lub niewyrażenia zgody na
rozwiązanie stosunku pracy z radnym;
wspólnej obsługi finansowo – księgowej

jednostek prowadzonych przez Powiat
Wałbrzyski; w sprawie określenia zadań
powiatu, na które przeznaczone są środki
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych w 2016 roku;
ustalenia planu sieci publicznych szkół
ponadgimnazjalnych i specjalnych na obszarze Powiatu Wałbrzyskiego, a także informacja przewodniczącego rady z analizy
oświadczeń majątkowych za 2015 rok.
(RED)

Salę głuszyckiego centrum kultury wypełniła liczna widownia.
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Kolędałka z Bogaczowic
Gmina Stare Bogaczowice może pochwalić się
niezwykłym
projektem
muzycznym!
Dostępna
jest już płyta „Kolędałka”,
na której można usłyszeć
mieszkańców gminy oraz
dzieci z Zespołu Szkół w
Starych
Bogaczowicach
śpiewających w towarzystwie takich gwiazd.
Do udziału w tym wyjątkowym projekcie włączyły się takie gwiazdy, jak
między innymi: Zbigniew
Wodecki, Dariusz Malejonek, Lidia Pospieszalska,
Jan Trebunia-Tutka, Mirosław Kowalik i wielu innych
znanych artystów. Powstaje
także teledysk do jednej z
piosenek, która znajduje się
na tej wyjątkowej płycie.
Zwieńczeniem projektu bę-

REKLAMA

WYSOKOENERGETYCZNY

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

PROMOCJA – TYLKO 15 ZŁ!

szczapy drewna bukowego i dębowego w workach:

8 kg – 8 zł

dzie koncert charytatywny
z udziałem artystów, którzy brali udział w nagraniu
płyty.
- Koncert odbędzie się
29.12.2016 roku o godz.
18.00 w kościele parafial-

nym w Starych Bogaczowicach. Aby zdobyć płytę
oraz bilety na koncert,
wystarczy nabyć cegiełkę na rzecz Hospicjum w
Wałbrzychu. Szczegóły w
Urzędzie Gminy Stare BoREKLAMA

gaczowice pod numerem
telefonu: (74) 845 22 20
oraz w Gminnej Bibliotece
Publicznej w Starych Bogaczowicach pod numerem
tel. (74) 844 35 03.
(IL)

Nie uzależnieniom
Gminna Komisja Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Starych Bogaczowicach zaprasza dzieci
i młodzież z Gminy Stare Bogaczowice do udziału w konkursie plastycznym „Mówię
NIE uzależnieniom”. Uczestnicy konkursu zostaną podzieleni na dwie kategorie wiekowe: I kategoria – dzieci z klas IV
– VI szkoły podstawowej, II kategoria – młodzież z klas I – III
gimnazjum. Prace można wykonać dowolną techniką plastyczną na arkuszu o wymiarze
A3 i złożyć je do dnia 16 grudnia 2016r. do godziny 15.30
w siedzibie Ośrodka Pomocy
Społecznej w Starych Bogaczowicach (Urząd Gminy Stare
Bogaczowice, pok. 235). Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się do 30 grudnia 2016r.
Laureaci nagrodzonych prac
otrzymają atrakcyjne nagrody,
a ich prace będą wykorzystane
w publikacji materiałów profilaktycznych rozpowszechnianych na terenie Gminy Stare
Bogaczowice.

10 kg – 10 zł

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

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

Jaśniej i bezpieczniej

Gmina Stare Bogaczowice realizuje kolejną inwestycję związaną z
oświetleniem. Bezpieczniej po zmroku mogą się czuć mieszkańcy
ul. Wiązowej w Starych Bogaczowicach, przy której montowane jest
oświetlenie parkowe. Lamp będzie pięć. Z początkiem roku nowe
oświetlenie pojawi się także w Strudze, Gostkowie oraz w Starych
Bogaczowicach.

(IL)

Patriotyczny wieczór

(UG)

Wyszkolą rodziców

25 listopada - ZIELONA GÓRA i GŁOGÓW,
26 listopada - LUBIN i LEGNICA, 27 listopada - WROCŁAW,
28 listopada - WAŁBRZYCH i JELENIA GÓRA

506-536-270, 784-609-208, 693-788-894

18 listopada 2016 r., z inicjatywy Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach, rozpoczyna się cykl szkoleń dla
rodziców. Spotkania będą się
odbywały w piątki od godziny
17.00 w Gminnym Centrum
Edukacyjno – Społecznym w
Starych Bogaczowicach. Harmonogram jest dostępny na
stronie internetowej http://
www.starebogaczowice.
ug.gov.pl/.
(GOPS)

Mieszkańcy Gminy Stare Bogaczowice spotkali się 11 listopada na
wieczornicy patriotycznej. Historię walki o niepodległą Polskę
przedstawił występ muzyczny zespołu „Olga” z Kamiennej Góry oraz
prezentacja multimedialna przygotowana przez uczniów Zespołu
Szkół w Starych Bogaczowicach – Kamila Sobotę i Jędrzeja Kulskiego.
Na zakończenie wszyscy obecni goście włączyli się do wspólnego
śpiewu znanych pieśni i piosenek patriotycznych. Podczas wieczornicy
odbyło się także podsumowanie projektu „Kolorowe świetlice
zmieniają świata oblicze” prowadzonego przez fundację „Polny
Kwiat”. Wójt Gminy Stare Bogaczowice Mirosław Lech oraz sołtys wsi
Stare Bogaczowice Anna Wieliczko wręczyli upominki dzieciom oraz
opiekunom zaangażowanym w projekt.

(IL)
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Jedyne takie święto

Gwiazdy jesieni

W Mieroszowie uroczyste obchody Święta Niepodległości
rozpoczęły się mszą św. w kościele pw. Michała Archanioła,
w asyście żołnierzy Dywizjonu
Artylerii Samobieżnej 10. Brygady Kawalerii Pancernej im.
gen. broni Stanisława Maczka ze
Świętoszowa, pod dowództwem
ppłk Roberta Wiese oraz pocztów sztandarowych OSP Mieroszów, OSP Sokołowsko, harcerzy
i szkół Gminy Mieroszów.
Dalsza część uroczystości, którą prowadzili żołnierze 10 BKPanc,
przeniosła się do mieroszowskiego
Rynku. Po wciągnięciu flagi Rzeczypospolitej Polskiej i odśpiewaniu
hymnu, a także apelu pamięci i salwie honorowej, uczestnicy obejrzeli inscenizację przygotowaną przez
członków Fundacji Strefa Aktywności Survivalowej „Góry Suche”.
Za sprawą burmistrza Mieroszowa
Marcina Raczyńskiego i radnego
Rady Miejskiej Mieroszowa Dariusza Szmulika tradycją się stało, że
tak ważne święta, jak Narodowe
Święto Niepodległości i Narodowy
Dzień Zwycięstwa obchodzone
są w Gminie Mieroszów w bardzo
uroczysty sposób. Od dwóch lat
obchodom towarzyszy asysta żołnierzy ze Świętoszowa.
- Dziękujemy generałowi brygady Maciejowi Jabłońskiemu i
dowódcy DAS płk. Robertowi Wie-

Międzynarodowy
Festiwal
Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej „Gwiazdy jesieni” zorganizowany został w Mieroszowskim
Centrum Kultury. Wystąpili wykonawcy z Polski, Czech, Białorusi oraz Rosji.
Swój kunszt artystyczny zaprezentowali: Zespół Choreograficzny „IWANdaMaria” (Rosja), Zespół
„Smailiki” (Białoruś), Wzorcowy Zespół „Żart” (Białoruś), Zespół Tańca
„Raduga” (Białoruś), Zespół „MixDance” (Białoruś), Grupa „Divertimento” (Polska), Zespół „Swinacer”
(Czechy) oraz solistki z Ustki, Mieroszowa i Jedliny Zdroju. Sala Spotkań im. Włodka Szomańskiego w
Mieroszowie, wypełniona po brzegi, z dużym entuzjazmem przyjęła
występujących młodych artystów.
Jury konkursu, w składzie: prze-

Żołnierze Dywizjonu Artylerii Samobieżnej 10. Brygady Kawalerii Pancernej
ze Świętoszowa znów uświetnili uroczystość w Mieroszowie.

se za wsparcie w tak ważnych wydarzeniach. Asysta żołnierzy biorących udział w uroczystościach
z ceremoniałem wojskowym w
naszej gminie to hołd, który jesteśmy winni oddać tym, którzy
walczyli i walczą za naszą wolność
i niepodległość. Dziękuję również
mieszkańcom naszej gminy, członkom Ochotniczych Straży Pożarnych z Mieroszowa i Sokołowska,
młodzieży, a także kombatantom
towarzyszącym nam podczas obchodów - podsumowuje burmistrz
Raczyński.

Na część artystyczną Mieroszowskie Centrum Kultury zaprosiło wszystkich gości do Sali Spotkań
im. Włodka Szomańskiego. Koncert
poprowadzili Natasza Henko i Michał Nowaczyk, a na scenie wystąpili: Chór „Irysy”, młodzież Gminy
Mieroszów - Paulina Czernik, Maja
Golecka, Maja Michalska, Mikołaj
Szychowiak, Nikola Aftyka, Kacper
i Tomasz Skalscy, Wiktoria Wacław,
Marta Linowska oraz na zakończenie Zespół „Zgoda” z Chełmska Śląskiego.
(KK)

wodnicząca Rady Miejskiej Mieroszowa Maria Chmielnicka, Anna
Morawska, Joanna Altheim oraz
Ilona Henko, miało trudny orzech
do zgryzienia. Wyniki ogłoszono
drugiego dnia, podczas Gali Finałowej Festiwalu „Gwiazdy Jesieni
2016”. Niezwykle barwne, kolorowe, pełne inwencji twórczej, pasji
i talentu artystów widowisko porwało wypełnioną po brzegi salę.
Oklaskom i owacjom nie było końca, zachwycona publiczność jeszcze przez dłuższy czas przeżywała
występy swoich idoli. Uczestnicy
wyjechali zadowoleni, docenieni i
zachwyceni przyjazną atmosferą,
która towarzyszyła im podczas całego festiwalu. Jesień w tych dniach
była głośna, kolorowa, energiczna i
radosna.
(KK)

Na scenie Mieroszowskiego Centrum Kultury zaprezentowali się artyści z Polski,
Czech, Białorusi oraz Rosji.
REKLAMA
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OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Walim
o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru położonego
w obrębie wsi Walim, gm. Walim
Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. 2016 poz. 778 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Walim
uchwały Nr XXII/119/2016 z dnia 25 października
2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi
Walim, gm. Walim, dotyczy działki ewidencyjnej
nr 95.
Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w
planu miejscowego. Wnioski można składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Walim, ul. Boczna 9,
58-320 Walim do dnia 12 grudnia 2016 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku
oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
w sprawie przystąpienia do opracowania
prognozy oddziaływania na środowisko
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru położonego
w obrębie wsi Walim, gm. Walim
Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2016 poz. 353
z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu w/w planu miejscowego.
Z niezbędną dokumentacją powstałą w związku
z przystąpieniem do sporządzenia planu miejscowego można zapoznać się w siedzibie Urzędu
Gminy Walim, ul. Boczna 9, 58-320 Walim. Wnioski
i uwagi w związku ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego można składać
w formie pisemnej lub ustnej do protokołu lub za
pomocą środków komunikacji elektronicznej na
adres urząd@walim.pl w siedzibie Urzędu do dnia
12 grudnia 2016 r., do Wójta Gminy Walim, który
jest organem właściwym do rozpatrzenia uwag
i wniosków.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię nazwę
i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz
określenie nieruchomości, której dotyczy.

Polska 120

Świebodzickie
dyktando

Owacjami na stojąco, przy całkowicie wypełnionej sali
kinowej Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu zakończyło się
premierowe przedstawienie spektaklu muzycznego „Polska 120”,
zainspirowanego powojennymi zdjęciami Walimia.
Historia magicznego spektaklu rozpoczęła się od niezwykłego znaleziska. Na strychu
pewnej walimskiej kamienicy,
w starych walizkach, znajdowało się pudełko ze 120 kliszami,
częściowo skatalogowanymi
lub szczątkowo opisanymi, którymi zaopiekował się Łukasz
Kazek. Po kilkumiesięcznej profesjonalnej obróbce, na ponad
800 czarno-białych fotografiach z lat 1947 – 1952, ukazał
się “świat, którego już nie ma”.
Przedstawiały one bowiem
codzienność
ówczesnych
mieszkańców Walimia. Od
chrzcin, komunii, wesel, przez
wydarzenia sportowe i kulturalne, po zwykłe, powszednie
zajęcia, czy krajobrazy. Autorem zdjęć okazał się pierwszy
powojenny osadnik Walimia
Filip Rozbicki – nieżyjący już
organista kościelny. Teraz zdjęcia te w magiczny sposób ożyły, zaś większość osób na nich
utrwalonych ponownie zyskała
tożsamość. To przypadkowe
zdarzenie stało się inspiracją, a
jednocześnie zaczynem spektaklu muzycznego zrealizowanego przez Tetra Lalki i Aktora
w Wałbrzychu pt. „Polska 120”
w reżyserii i na podstawie scenariusz Martyny Majewskiej.
Scenografię
przygotowała
Anna Haudek, muzykę Dawid
Majewski, natomiast projekcję Jakub Lech. Konsultantem
historycznym wydarzenia był
Łukasz Kazek.
Podczas premierowej odsłony, scena walimskiego

CKiT zamieniła się w swoistą
pracownię fotograficzną, w
której pojawiały się postacie
wyjęte ze zdjęć Filipa Rozbickiego, bądź stworzone ze
wspomnień osób sfotografowanych przez niego. Na
scenie zagościli m.in.: Dziewczynka-Widmo,
Żołnierka,
Biały Miś, Panna Młoda, Sylwestrowa Pani, Krakowianka.
Natomiast
konferansjerem
spektaklu był fotograf, ustawiający wspomniane postacie do zdjęć. Prace Filipa Rozbickiego pojawiały się jako
wielkoformatowe fotografie,
bądź też jako element projekcji multimedialnej. Temu
magicznemu przedsięwzięciu
towarzyszyły bardzo szczególne dla Walimia piosenki.
Powstały one bowiem na
podstawie pieczołowicie zebranych informacji. Z opowieści i wspomnień o osobach,

które dawno temu sfotografował, pochodzący właśnie z
Walimia organista i fotograf –
Rozbicki. Trud zebrania materiałów polegał głównie w dotarciu do osób ze zdjęć, gdyż
wielu z nich nie ma już wśród
nas. Źródłem bezcennych informacji w takich sytuacjach
okazywały się rodziny, sąsiedzi oraz znajomi bohaterów
zdjęć. Dzięki tym zabiegom,
podczas spektaklu wszyscy z
ogromnym przejęciem wysłuchali m.in.: piosenki o wojnie,
o Białym Misiu, o dancingu
Relaks, o hucznym weselu, o
naszych Niemcach, o lesie, czy
też piosenkę o tym, dlaczego
Walim omijają burze. Osoby
utrwalone na fotografiach,
do których udało się dotrzeć,
były honorowymi gośćmi na
premierze spektaklu.
18 listopada odbędzie się
wałbrzyska premiera w siedzibie Teatru Lalki i Aktora. 25 listopada spektakl będzie można oglądać w Pałacu Jedlinka
w Jedlinie-Zdroju, natomiast
26 listopada w głuszyckim
Centrum Kultury. Partnerem
projektu „Polska 120” jest Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu. Instytucjami współpracującymi są: Centrum Kultury
w Głuszycy oraz Pałac Jedlinka w Jedlinie-Zdroju. Spektakl
został dofinansowany ze środków Muzeum Historii Polski w
Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra” oraz
Gminy Wałbrzych.
(RED)

Karski – My Hero
W Zespole Szkół im. Polskich Noblistów w Walimiu
oraz w Pałacu Jedlinka w
Jedlinie Zdroju odbyło się
spotkanie literacko- muzyczne “Karski – My Hero”.
W niezwykle pouczającym
i refleksyjnym widowisku,
zaprezentowanym
przez
przedstawicieli
Fundacji
Edukacyjnej Jana Karskiego uczestniczyli włodarze
gminy Walim i Jedlina Zdrój,
młodzież z tamtejszych
szkół oraz liczni mieszkańcy.
Za pośrednictwem Fundacji Edukacyjnej Jana Karskiego, która zaprezentowała
profesjonalnie przygotowany
program artystyczny, wszyscy

przybyli mieli możliwość odbycia swoistej podróży w czasie z
polskim Jamesem Bondem do
“Tajnego Państwa”. Spotkanie
zostało podzielone na dwie
części. Pierwsza miała na celu
wprowadzenie w realia przedwojennego, wielokulturowego
życia i uświadomić znaczenie
wolności dla pokolenia międzywojnia. Druga maiła za zadanie przybliżyć słuchaczom
sylwetkę niezłomnego bohatera - Jana Karskeigo oraz zachęcić do czytania jego wspomnień. W trakcie wydarzenia
nie zabrakło m.in.: odczytywania wybranych fragmentów
książek Jana Karskiego oraz
energetycznych opowieści o

bohaterze, jego wyprawach
i poświęceniu. Wszyscy mieli
także możliwość wysłuchania
oraz zanucenia takich utworów jak: ”Ta ostatnia niedziela”,
“Gdyby w noc wrześniową”,
“Teraz jest wojna”, “Warszawo
ma” oraz “Siekiera motyka/Na
roboty nie pójdę”. Całość uzupełniona została klimatyczną
muzyką oraz planszami eksponującymi zdjęcia i grafiki służące pełnemu przeżyciu spotkania pn. “Karski – My Hero”.
Kolejne spotkanie z legendarnym kurierem odbędzie
się 17 listopada o godz. 11.00
w Centrum Nauki i Sztuki Stara
Kopalnia w Wałbrzychu.
(RED)

Za tydzień, 24 listopada,
wszyscy ci, którym niestraszna polska ortografia
i interpunkcja, zmierzą się
z pułapkami językowymi
podczas V Świebodzickiego Dyktanda o Pióro Burmistrza Miasta. Zgłoszenia
uczestników przyjmowane
są do 21 listopada. Potyczki
z ortografią, organizowane
tradycyjnie przez Publiczny
Zespół Szkół Integracyjnych
we współpracy z Urzędem
Miejskim, niezmiennie cieszą
się dużą popularnością. Swoją znajomość pisowni może
sprawdzić tak naprawdę każdy, zarówno młody człowiek,
jak i dorośli. Warunki są tylko
dwa: należy być mieszkańcem Świebodzic i nie posiadać wykształcenia polonistycznego. V Świebodzickie
Dyktando odbędzie się 24
listopada (czwartek), o godz.
17:00 w Publicznym Zespole
Szkół Integracyjnych w Cierniach. Zgłoszenia uczestników przyjmowane będą do
21 listopada, pod numerem
tel. 666 96 35 lub drogą
elektroniczną: sp6cierpnie@
wp.pl.
(AB)

Niezwykła
biblioteka
Na stronie www.culture.pl
ukazał się artykuł „10 niezwykłych bibliotek w Polsce”. Okazało się, że w tym
zaszczytnym gronie znalazło
się Centrum Biblioteczno
– Kulturalne w Czarnym Borze. Przypomnijmy, że obiekt
powstał dwa lata temu z
inicjatywy władz gminy w
ramach Programu Wieloletniego Kultura + „Biblioteka
+ Infrastruktura Bibliotek”.
Włodarzom Czarnego Bogu
udało się pozyskać 1 875
000 zł dofinansowania z
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz
850 000 zł z Urzędu Marszałkowskiego
Województwa
Dolnośląskiego. Inwestycja
o łącznej wartości prawie 4
000 000 zł, a 25 października
2014 r. nastąpiło uroczyste
otwarcie Gminnej Biblioteki
Publicznej w Czarnym Borze
w nowej siedzibie przy ul.
Sportowej 43. Od tej chwili,
jako Centrum Biblioteczno
– Kulturalne, biblioteka stała się „sercem kulturalnym”
Gminy Czarny Bór.
(RED)
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więźby dachowe, ogrodzenia,
deski: tarasowe, podłogowe, boazeryjne,
elewacyjne (różne proﬁle)
opał iglasty

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

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

Serdeczne podziękowania wszystkim,
którzy uczestniczyli w ostatniej drodze

Serdeczne podziękowania Przyjaciołom, Znajomym

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.

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

i Wszystkim którzy uczestniczyli w ostatniej drodze

Śp. Heleny Ferenc

W osłabieniu
zdobyli Oporowską!

składa rodzina.
,,Wszystko na świecie mija jak sen’’
Serdeczne podziękowania wszystkim,
którzy tak licznie przybyli, aby uczestniczyć w pożegnaniu

Śp. Wiesława Raczyńskiego
składa rodzina.

Siedziba firmy: Zakład Pogrzebowy „Ostatnia posługa’’ Dominik Bafia Sokołowsko ul. Słoneczna 5 tel. całodobowy 500 669 070
Filie: Zakład Pogrzebowy: Jedlina Zdrój Plac Zwycięstwa 14, tel: 605 824 211, „Eurydyka’’ Wałbrzych ul. Armii krajowej 24, tel: 600 959 520

Przegrali końcówki
Po raz siódmy z rzędu siatkarze Victorii PWSZ Wałbrzych
ponieśli porażkę w tym sezonie. Tym razem przegrali we
Wrześni z Krispolem 0:3 i nadal okupują ostatnie miejsce
w tabeli I ligj. Po dość wyrównanym początku gospodarze
wypracowali
1-2-punktową
przewagę i do pewnego momentu kontrolowali przebieg
seta. Potem wałbrzyszanie wyszli na prowadzenie 11:10, a
następnie odskoczyli rywalom
na 4 oczka. Ekipa z Wrześni nie
tylko zdołała odrobić straty, ale
odzyskała prowadzenie i nie
oddała go już do końca, wygrywając 25:23. Druga odsłona
wyglądała bardzo podobnie
do pierwszej, gdyż po dość
wyrównanym początku miejscowi utrzymywali przewagę w
granicach 1-2 punktów. Goście
jednak zdołali odebrać im prowadzenie, długo mieli 2 punkty więcej, a nawet setbola… W
końcówce pogubili się i zaczęli
popełniać dużo błędów, przez
co przegrali na przewagi 24:26.
Trzecia partia miała podobny
przebieg do dwóch poprzednich części spotkania. Jednak
w tym przypadku podopieczni Przemysława Michalczyka
szybciej wyszli na prowadzenie (8:7) i w końcówce mieli
o 3 oczka więcej od rywala.
Ostatnie minuty po raz kolejny
zostały przez nich rozegrane
fatalnie, co bez skrupułów wykorzystali zawodnicy Krispolu i
w konsekwencji Victoria PWSZ
przegrała seta 21:25, a cały
mecz 0:3. W następnej kolejce wałbrzyszanie zagrają we
własnej hali z Wartą Zawiercie.
Spotkanie rozpocznie się w
sobotę, 19 listopada o godz.
19:00.
Radosław Radczak

Dziewczyny lubią Żywiec
Ostatnio na własnym boisku nie wygrywają, za to
u rywalek sieją postrach. O
skuteczności piłkarek nożnych AZS PWSZ Wałbrzych
przekonały się w 13. kolejce
ekstraligi zawodniczki Mitechu Żywiec, które w Radziechowach uległy wałbrzyszankom aż 0:5. Klasycznego
hat-tricka
skompletowała
Oliwia Maciukiewicz, a jej zespół powrócił na podium w
ligowej tabeli.
W poprzednim sezonie obie
ekipy spotkały się trzykrotnie i
zawsze wygrywały gospodynie. W Wałbrzychu akademiczki wygrały 2:0, a w Radziechowach Mitech zwyciężył 2:1 i
3:2. Jednak w tym sezonie w
ramach 2. serii gier rozgrywek
ekstraligi na Stadionie 1000-lecia w Wałbrzychu podopieczne
Kamila Jasińskiego wygrały aż
4:0 po golach Małgorzaty Mesjasz, Karoliny Gradeckiej, Oliwii Maciukiewicz oraz Karoliny
Jędras i na rewanż na żywiecczyznę wałbrzyszanki jechały
jako faworytki.
Spotkanie rozpoczęło się
znakomicie dla przyjezdnych,
ponieważ już w 8 min., po dośrodkowaniu Emilii Bezdzieckiej z końcowej linii boiska, w
polu karnym znalazła się Oliwia
Maciukiewicz, która otworzyła
wynik spotkania. Mimo że wałbrzyszanki miały przewagę, to
nie potrafiły jej przez pewien
czas wykorzystać, gdyż - po
opadach śniegu - przeszkadzała im bardzo błotnista murawa.
W 30 min., po centrze z rzutu
wolnego Anny Rędzi, znów w
szesnastce Mitechu znalazła
się Maciukiewicz, która zdobyła swoją drugą bramkę w tym
meczu. Tuż przed przerwą ta

Tartak Urbaniak oferuje:

sama zawodniczka wyrwała się
obrończyniom miejscowych,
doszła do sytuacji sam na sam z
bramką i pewnym uderzeniem
skompletowała klasycznego
hat-tricka.
W przerwie obaj szkoleniowcy nie dokonali roszad
w składach. Na początku drugiej połowy AZS miał 3 stałe
fragmenty gry, ale nie potrafił
ich wykorzystać. Dopiero za
czwartym razem, w 54 min., po
centrze z kornera Anny Rędzi
strzałem głową rezultat podwyższyła Małgorzata Mesjasz.
Gospodynie były osłabione
brakiem składzie Lucie Suskovej, przez co grały fatalnie w
defensywie, jak i w ofensywie i
ani razu poważnie nie zagrażając bramce Darii Antończyk. W
73 min. po indywidualnej akcji do świetnej sytuacji doszła
Emilia Bezdziecka, która uderzeniem nad bramkarką Mitechu ustaliła wynik spotkania na
5:0 dla wałbrzyskich akademiczek. Jeszcze dwie minuty później wynik mogła podwyższyć
Klaudia Miłek, jednak jej strzał
poszybował obok bramki.
W ostatniej jesiennej kolejce AZS PWSZ zagra na
własnym stadionie z Olimpią
Szczecin. Spotkanie odbędzie
się w niedzielę, 20 listopada o
godz. 11:00.
Radosław Radczak
Mitech Żywiec
– AZS PWSZ Wałbrzych 0:5 (0:3)
Bramki: 0:1 Maciukiewicz (8), 0:2 Maciukiewicz (30), 0:3 Maciukiewicz (44),
0:4 Rędzia (54), 0:5 Bezdziecka (73).
AZS PWSZ: Antończyk - Aszkiełowicz,
Mesjasz, Gradecka, Pluta - Bezdziecka,
Rędzia, Ratajczak, Dereń, Jaworek Maciukiewicz.

Slavia sprawdzi
Chełmiec
Przygotowujące się do rozgrywek III ligowych (inauguracyjny mecz przed własną
publicznością 17 grudnia
2016 r. o godz. 17:00) siatkarki MKS Chełmiec Wodociągi
Wałbrzych w najbliższą niedzielę (20 listopada o godz.
16:30) zmierzą się w towarzyskim spotkaniu z drużyną
TJ Slavia Hradec Kralove, występującą na co dzień w I lidze
czeskiej. Zapraszamy kibiców
do Hali Wałbrzyskich Mistrzów
przy ul. Wysockiego 11a.
(RED)

O Złoty Pion
Rozegrany został I Bielawski
Turniej w Warcabach 100-polowych „O Złoty Pion” im.
Jerzego Edmunda Jankowskiego, zmarłego niedawno
pierwszego prezesa klubu Złoty Pion. Zwyciężył Filip Kuczewski (UKS Roszada Lipno) – 11 pkt,
przed Marcinem Stecem (Razem
Świecie) – 11 i Marcinem Chęsiakiem (Sokół Wrocław) – 10 pkt.
10. miejsce zajął Kazimierz Kaczuga (SRS Dęby Wałbrzych) – 9
pkt0. Z kolei W Barze Mini Max
na wałbrzyskim Podzamczu, rozegrano VIII Turniej Grand Prix w
Warcabach 64-polowych. Zwyciężył Mirosław Piotrowski – 18
pkt, przed Mirosławem Kaczugą
– 17 i Sławomirem Gromniakiem – 15. Po ośmiu turniejach
prowadzi Piotrowski – 96, drugi
jest Gromniak – 93, a trzeci Janusz Sieńko – 91. A 20 listopada
w lokalu „Fantazja” na wałbrzyskim Podzamczu, odbędą się I
mistrzostwa tej dzielnicy w warcabach 64-polowych seniorów.
(BAS)

Gra się do końca - ta
stara piłkarska prawda
po raz kolejny znalazła
potwierdzenie w meczu
z udziałem piłkarzy Górnika Wałbrzych. W ostatnim spotkaniu na obcym
terenie w rundzie jesiennej, wałbrzyszanie – przez
ponad pół godziny grając
w 10 - pokonali we Wrocławiu rezerwy Śląska 1:0,
a decydującego gola w 89
minucie zdobył Dariusz
Michalak.
Po dość pechowej porażce na własnym boisku z
Piastem Żmigród, wałbrzyszanie byli już pewni, że
przezimują w strefie spadkowej. Jednak była szansa
na zmniejszenie strat do
bezpiecznego miejsca, przez
co celem we Wrocławiu z rezerwami Śląska, jak i tydzień
później u siebie z Ruchem
Zdzieszowice, były tylko i
wyłącznie zwycięstwa. Pomóc w tym miał powrót do
składu Marcina Morawskiego, który wcześniej pauzował za kartki, a teraz zastąpił
Pawła Tobiasza.
Po dość spokojnym początku meczu dwie okazje
mieli goście, lecz w obu sytuacjach nie dał się zaskoczyć wrocławski bramkarz.
Potem dwie okazje mieli
gospodarze, ale tu także
spokojnie
interweniował
Damian Jaroszewski. W 28
min. najpierw po dośrodkowaniu z rzutu rożnego
uderzył Dariusz Michalak, a
chwilę później okazję miał
Norbert Pierzga, jednak obaj
oddali niecelne strzały. Minutę później, po rzucie wolnym, kapitalną okazję miał
Mariusz Idzik, który gra w
pierwszym zespole Śląska,
mimo to piłka znów minęła
bramkę. Tuż przed przerwą,
po centrze Marcina Morawskiego ze stałego fragmentu

gry, na uderzenie głową zdecydował się młodszy z braci
Michalaków, ale w ostatniej
chwili świetnie piłkę złapał
golkiper miejscowych.
W przerwie trener Robert
Bubnowicz dokonał zmiany:
Damiana Migalskiego zastąpił Mateusz Sobiesierski. W
56 min., po dość efektownej
akcji, na strzał zdecydował
się Denis Dec, lecz został
zablokowany tuż przed
bramką wrocławian. Dwie
minuty później drugą żółtą,
a w konsekwencji czerwoną
kartką ukarany został Marcin Gawlik, przez co przez
ponad pół godziny Górnik
musiał grać w osłabieniu,
ale mimo to przyjezdni nie
cofnęli się i nadal atakowali.
W 75 min., po strzale Morawskiego z dystansu, futbolówka poszybowała metr
nad poprzeczką. W końcu,
na minutę przed końcem regulaminowego czasu gry, po
dośrodkowaniu z rzutu wolnego Morawskiego doszło
do zamieszania przed bramką Śląska. Na piątym metrze
znalazł się Dariusz Michalak,
który strzałem z bliska metrów ustalił wynik spotkania
na 1:0 dla biało-niebieskich.
W następnej kolejce wałbrzyszanie zagrają na własnym stadionie z Ruchem
Zdzieszowice. Mecz odbędzie się w sobotę, 19 listopada o godz. 13:00.
Radosław Radczak
Śląsk II Wrocław
– Górnik Wałbrzych 0:1 (0:0)
Bramka: 0:1 D. Michalak (89).
Czerwona kartka: Gawlik (58, za 2
żółte). Żółte kartki: Rytko oraz Gawlik.
Widzów: 300.
Górnik: Jaroszewski – Gawlik, D.
Michalak, Surmaj, Dec (90+1 Brzeziński) – Rytko, Pierzga (68 Woźniak), Morawski, G. Michalak, Bogacz – Migalski
(46 Sobiesierski).
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Cross Niepodległości
Z okazji naszego święta
narodowego, na wałbrzyskim Podzamczu odbył się
17. Cross Niepodległości
o Puchar Ministra Sportu,
zorganizowany przez Wałbrzyski Klub Biegacza Podzamcze-Zamek Książ.
Była to ostatnia impreza
corocznego, rozgrywanego
w różnych dyscyplinach cy-

klu zawodów Grand Prix Idol.
Stawka ponad 150 zawodników w kilku kategoriach
wiekowych,
wystartowała
po złożeniu kwiatów przed
Pomnikiem Niepodległości.
Mężczyźni rywalizowali na
dystansie 7, a panie 4,5 km.
Wyniki: mężczyźni open 1. Krzysztof Okrzesik – 22,17
min., 2. Jacek Strzecha –

V Wałbrzyskie Bocce
22,59, 3. Daniel Dominiak –
23,04; kobiety open - 1. Edyta Fardecka – 17,41, 2. Sylwia
Gardecka – 17,42, 3. Agnieszka Kluzek – 18,05.
Partnerami imprezy byli:
Ministerstwo Sportu, Gmina
Wałbrzych, Reiffeisen Bank,
RWS Podzamcze, SM „Podzamcze”, Bar „U Stasia”.
(BAS)

Na trasie crossu Marek Henczka.
REKLAMA

Fundacja „Zielone Wzgórze” już po raz piąty zorganizowała turniej Wałbrzyskie
Bocce Osób Niepełnosprawnych. W Hali Wałbrzyskich
Mistrzów rywalizowało 8
drużyn
reprezentujących
placówki skupiających osoby niepełnosprawne intelektualnie z terenu powiatu wałbrzyskiego i świdnickiego.
Turniej otworzył fundator
Fundacji „Zielone Wzgórze”
Roman Ludwiczuk, który razem z prezes fundacji Moniką
Wybraniec przywitał zawodników, opiekunów, kibiców oraz
zaproszonych gości. Rozgrywki turniejowe składały się z
dwóch etapów. Trzy najlepsze
drużyny z pierwszego etapu
przechodziły do drugiego
etapu, w którym walczyły o
kolejność miejsc na podium.

W tegorocznych zawodach
I miejsce wywalczyła drużyna Stowarzyszenia Pomocy
Na Rzecz Dzieci i Młodzieży
Niepełnosprawnej ze Świebodzic, II miejsce zajęła drużyna
Domu Pomocy Społecznej w
Jaskulinie, a III miejsce drużyna Gimnazjum z Zespołu Szkół
Specjalnych w Wałbrzychu.
Zwycięzcy otrzymali puchary,
pozostałe drużyny pamiątkowe medale, wszystkie zespoły
nagrody rzeczowe.
Turniej był współfinansowany ze środków PFRON
w ramach zadania zleconego przez Gminę Wałbrzych z
zakresu kultury, sportu i rekreacji, a w jego organizacji
fundacji pomagał Powiatowy
Środowiskowy Dom Samopomocy w Wałbrzychu.
(MW)

Uczestnicy i organizatorzy V Wałbrzyskiego Bocce.

Jedlinianin w MMA
MMA czyli mieszane sztuki walki to dyscyplina sportowa, w której zawodnicy
sztuk i sportów walki walczą
przy dużym zakresie dozwolonych technik (dopuszcza
się wszystkie techniki dozwolone w innych sportach
walki, ale bez użycia broni).
Mieszane sztuki walki wyrażają jeden ze współczesnych
kierunków rozwoju sztuk walki – zapewnienie widowiska
sportowego, w którym walka
toczy się przy jak najmniejszych ograniczeniach, ale przy
jednoczesnym zachowaniu
bezpieczeństwa zawodników.

Tę dyscyplinę sportu uprawia
mieszkaniec Jedliny - Zdroju,
uczeń IV klasy technikum hotelarskiego w Zespole Szkół
nr 7 w Wałbrzychu - Michał
Tomasik, który wziął udział w
rozgrywkach ALMMA w Świętochłowicach. Michał, którego trenerem jest Mariusz Leś,
zajął III miejsce w kategorii
mężczyzn do 77 kg, w formule pierwszy krok (PK). Obecnie
Michał przygotowuje się do
mistrzostw Polski Zachodniej
w MMA, które na początku
grudnia odbędą się we Wrocławiu.

Michał Tomasik zajął 3 miejsce w rozgrywkach ALMMA
w Świętochłowicach.

(RED)

Więcej wiadomości codziennie na sport.db2010.pl
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Władcy Sudetów
To był pracowity długi weekend
dla koszykarzy Górnik Trans.eu
Wałbrzych. W piątek wałbrzyszanie pokonali we Wrocławiu ekipę
WKK 71:61, a w niedzielę wygrali
w Jeleniej Górze z Sudetami 72:63.
Po dość wyrównanym początku
meczu we Wrocławiu, kiedy to wynik
oscylował koło remisu, wałbrzyszanie popisali się serią 9:0 i mieli już
10 punktów przewagi nad rywalem.
Przez następne kilka minut kontrolowali przebieg spotkania, ale niestety
w końcówce wdało się w nich rozluźnienie. W konsekwencji zawodnicy
WKK zmniejszyli stratę do zaledwie
1 oczka i przegrywali po 10 minutach
23:24. Przez pierwsze pięć minut
drugiej kwarty znów wynik oscylował koło nierozstrzygniętego wyniku. Potem jednak do ataku rzucili
się wrocławianie, dzięki czemu mieli
5-punktową przewagę i nie oddali
do końca pierwszej połowy, po której
prowadzili 43:39.
Trzecia ćwiartka zaczęła się od celnego trafienia Józefiaka dla gospodarzy, po czym podopieczni Arkadiusza
Chlebdy znów wyszli prowadzenie
po świetnej serii – tym razem 11:0. W
końcówce jeszcze trzy punkty zdobyli miejscowi, przez co po trzeciej
partii przyjezdni prowadzili 50:49
i ostatnia zapowiadała się bardzo
emocjonująco. Zaczęła się ona od
zdobycia 9 punktów przez Marcina
Wróbla i Piotra Niedźwiedzkiego,

przez co wałbrzyszanie mogli spokojnie kontrolować przebieg czwartek
odsłony. Dzięki skuteczności Wróbla
oraz Rafała Glapińskiego w samej
końcówce Górnik ostatecznie zwyciężył cały mecz 71:61.
W następnej kolejce Górnik Trans.
eu zagra w Jeleniej Górze z Sudetami.
Derbowe spotkanie odbędzie się w
niedzielę, 13 listopada o godz. 18:00.
WKK Wrocław - Górnik Trans.eu Wałbrzych
61:71 (23:24, 20:15, 6:11, 12:21)
WKK: Fiedukiewicz 24 (8x3), Józefiak 9, Lentka
6, Rodak 6, Jodłowski 5, Uberna 3, Wilk 2, Yoka-Bratasz 2 (6 str), Krzyczmonik 2, Matusiak 2.
Górnik: Niedźwiedzki 18 (12 zb), Ratajczak 15,
Wróbel 12, Glapiński 10, Piros 5, Bochenkiewicz
4, Niesobski 3, Durski 2, Kozak 2, Rzeszowski 0,
Jeziorowski 0.

Po piątkowym boju z WKK, górnicy mieli tylko jeden dzień odpoczynku przed derbową konfrontacją
pod Śnieżką. W poprzednim sezonie
zespoły Górnika i Sudetów spotkały się dwukrotnie i dwa razy pewnie wygrali podopieczni Arkadiusza
Chlebdy: w Jeleniej Górze 66:50, a we
własnej hali 81:47.
W niedzielę goście z Wałbrzycha
świetnie rozpoczęli mecz, ponieważ
byli bardzo skuteczni w defensywie i
w ofensywie dzięki świetnej grze zespołowej. Po około 4 minutach mieli
już 10 punktów przewagi. Potem za-

TANIE

SKUP AUT
ZA GOTÓWKĘ

• KOMUNIKACYJNE
• MAJĄTKOWE
• NA ŻYCIE

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

UBEZPIECZENIA
WSPÓŁPRACUJEMY
ZE WSZYSTKIMI FIRMAMI!

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

W naszej bogatej ofercie są także

chwilówki – kredyty
BIURO: ul. Słowackiego 8

(I piętro w budynku kancelarii adwokackiej)

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

częły mnożyć się straty i faule, przez
co Sudety po ok. 2,5 minutach wyszły
na prowadzenie 15:14. Potem przez
chwilę wynik oscylował koło remisu,
ale dzięki celnym rzutom wolnym
Michała Kozaka i Rafała Glapińskiego
przyjezdni po 10 minutach prowadzili 20:19. Początek drugiej kwarty podobnie jak końcówka poprzedniej
– to znów bardzo nieskuteczna gra
Górnika, przez co gospodarze zbudowali przewagę na poziomie 7 oczek.
Ale Glapiński i spółka w końcu ruszyli do odrabiania strat i dzięki skuteczności z linii rzutów wolnych po
pierwszej połowie wygrywali 41:39.
Trener Arkadiusz Chlebda wpuścił
przed rozpoczęciem trzeciej ćwiartki
na parkiet Michała Kozaka oraz Piotra

Niedźwiedzkiego, lecz znów początek był bardzo zły w wykonaniu jego
zawodników. Po trafieniach Aleksandra Raczka i Łukasza Niesobskiego
miejscowi odskoczyli na 6 punktów
i dość długo utrzymywali przewagę.
Potem, dzięki zespołowej grze, Górnik zdołał wyjść na prowadzenie i na
10 minut przed końcem spotkania
wygrywał 57:52. Czwarta odsłona
zaczęła się od trafień Pawła Minciela oraz Jarosława Wilusza, przez co
jeleniogórzanie mieli już tylko oczko
straty. Wałbrzyszanie, za sprawą skuteczności „Niedźwiedzia” oraz młodego Damiana Durskiego, odskoczyli
rywalowi, dzięki czemu kontrolowali
przebieg spotkania i ostatecznie
zwyciężyli 72:63.

W następnej kolejce Górnik Trans.
eu zagra w Hali Wałbrzyskich Mistrzów z Obrą Kościan, a spotkanie
rozpocznie się w sobotę, 19 listopada
o godz. 16:00.
Sudety Jelenia Góra – Górnik Trans.eu Wałbrzych 63:72 (19:20, 20:21, 13:16, 11:15)
Sudety: Ł. Niesobski 27 (4x3), Minciel 10, Raczek
9, Wilusz 8, Zuber 5, Serbakowski 4, Jyż 0,
Szmidt 0, Plewa 0, Ostrowski 0, Pawłowski 0,
Wasilewski 0.
Górnik: Glapiński 13 (2x3, 7 as.), Wróbel 13
(2x3), Niedźwiedzki 12 (17zb.), Durski 11 (2x3),
Niesobski 11 (3x3), Kozak 8 (2x3), Bochenkiewicz 4, Ratajczak 0, Piros 0, Rzeszowski 0,
Frankiewicz 0.
Radosław Radczak

Powalczą o niespodziankę
Reprezentacja Polski koszykarek rozegra w Wałbrzychu kolejny
mecz kwalifikacyjny do mistrzostw
Europy. Rywalem odmłodzonego
zespołu trenera Todora Mołłowa
będzie Belgia.
W środę i czwartek Polki rozgrywały mecze kontrolne z Niemkami.
Pierwsze spotkanie w hali Aqua
Zdrój było otwarte dla publiczności,
a drugie odbyło się za zamkniętymi
drzwiami (relacja na sport.db2010.
pl). - Wałbrzych jest wyjątkowym
miejscem. Tu się zdarzają cuda, tak
jak w ubiegłorocznym meczu z Białorusią. Postaramy się powtórzyć ten

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

sukces. Nastąpiły zmiany w składzie
reprezentacji, ale z pewnością nowe
zawodniczki dadzą z siebie wszystko.
Najważniejsze będzie nastawienie
psychiczne i waleczność. Bardzo liczę
na publiczność – mówi trener Todor
Mołłow. - Kilka zawodniczek, które
przygotowywały się latem do tych
meczów są kontuzjowane. Mamy
młody zespół, ale perspektywiczny –
dodaje Aleksandra Pawlak.
Dotychczasowy pobyt kadry w
Wałbrzychu podsumowała menager
reprezentacji Polski Olga Kijewska:
- Ośrodek Aqua Zdrój jest fantastycznie przygotowany. Dla nas jest

KUPIĘ
KAWALERKĘ
NA PIASKOWEJ GÓRZE
Może być do remontu
lub z zadłużeniem
Tel. 535-416-014

to duży komfort, że hala, restauracja, siłownia, basen i odnowa są w
jednym obiekcie. Takich ośrodków
jest w Polsce bardzo mało, dlatego
cieszymy się, że możemy trenować
w Wałbrzychu. I serdecznie zapraszamy na mecze.
Bilety na mecz kwalifikacyjny 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 przyjacielskiego” – przy zakupie 4 i więcej biletów
będzie naliczana zniżka 30%

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

KREDYTY
do 200 tys. zł

PROJEKTOWANIE
I WYKONAWSTWO
KANALIZACJI

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

Na spłatę innych kredytów
Samochodowe
Dla firm

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

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

e-mail: budowlane@duotravel.pl

www.duotravel.pl

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

(RED)

Chwilówki do 30 tys. zł

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

Wójt Gminy Walim,
podaje do publicznej wiadomości,
że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
Gminy w Walimiu ul. Boczna nr 9,
został wywieszony na okres
od 17.11.2016 r. do 08.12.2016 r.
wykaz Nr 17/2016
z dnia 17.11.2016 r.
nieruchomości gminnych
przeznaczonych do sprzedaży.

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)

DLA KLIENTA
POWRACAJĄCEGO
Z ZAGRANICY

POSZUKUJEMY DOMU
W WAŁBRZYCHU
LUB W OKOLICACH
Biuro Nieruchomości DUET
TEL.608-347-101

DB2010
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USŁUGI
(2) MEBLE NA WYMIAR – kuchnie, szafy, garderoby, zamówienia
indywidualne – TANIO!
www.meble-ibg.weebly.com Tel.
607-218-533
(2) Usługi remontowo – wykończeniowe: malowanie, gładzie,
płytki, sufity podwieszane, panele,
tapety itp. Tel. 694-922-059.
(2) SZAFY WNĘKOWE, garderoby, zabudowa i inne stolarskie,
TANIO! Tel. 692-123-981.
(6) HYDRAULIKA - 668-605-555
(6) ELEKTRYK - 888-322-334
(6) REMONTY DOMÓW, MIESZKAŃ OD A DO Z, INSTALACJE
ELEKTRYCZNE, HYDRAULICZNE,
OGRZEWANIE, DŁUGIE DOŚWIADCZENIE!!! Tel: 508-808022.
KOMPUTERY-SERWIS-NAPRAWA - Całodobowo. Tel. 726-005726. Tanio, szybko, profesjonalnie. www.speed24h.info.
Zapraszamy do sklepu przy ul
Słowackiego 5 w Wałbrzychu.
(2) „SZOP PRACZ” PRANIE
TAPICERKI MEBLOWEJ, SAMOCHODOWEJ, DYWANÓW,
SPRZĄTANIE BIUR I MIESZKAŃ,
MYCIE OKIEN – KONKURENCYJNE CENY!!! Tel. 535-424-624
(2) Naprawa i sprzedaż maszyn
do szycia domowych i przemysłowych, ul. Hetmańska 1. Tel.
723-265-731.

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

PRACA
(2) Promedica24 zatrudni
opiekunki osób starszych na
terenie Polski z zamieszkaniem.
Gwarantujemy atrakcyjne zarobki
i legalne zatrudnienie. Tel. 507
061 830
(6) Opieka Niemcy. Legalnie.
Tel. 725 248 935

NIERUCHOMOŚCI
(1) Sprzedam mieszkanie do remontu parter 37,5 m2, B. Kamień,
bez pośrednika. Tel. 792-785-228.
(4) Do wynajęcia pokoje w Wałbrzychu. Nr telefonu kontaktowego: 693 069 486. (bold)
Działki o pow. 1,4036 ha, Kolce,
wałbrzyski. Studnia, energia, tel.
Cena 15zł/m2. Tel. 698-624-634.
Super okazja! Uzbrojone działki
budowlane, usługowe – rejon
Poniatów. Tel. 609-461-816.

Panorama Nieruchomości
58-300 Wałbrzych
Marii Konopnickiej 1
T: +48 535 416 014
M: rafal@panorama.net.pl
http://www.panorama.net.pl
PODZAMCZE 3 pok, 54m2, duży
balkon, budynek po termomodernizacji cena 120.000 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: 792-548210
ŚRÓDMIEŚCIE 2pok 50m2,1 piętro
ogrzewanie gazowe, łazienka po
remoncie. Cena 64tys, kontakt
535-416-014
SUPER OKAZJA !!! BIAŁY KAMIEŃ
2pok 44m2 dogodna lokalizacja,
niska zabudowa, cena 50tys zł
kontakt. 535-416-014
SZCZAWNO-ZDRÓJ, 2 piętro,
około 45m2, dwa pokoje, super
lokalizacja, cena: 70 tysięcy zł.
Kontakt 792-548-210
ŚRÓDMIEŚCIE 101m2,1piętro,3pok. ogrzewanie gazowe. cena:
110 000 zł, kontakt: 792549757
PIASKOWA GÓRA, 3 pokoje,
51.5m2, budynek czteropiętrowy,
super lokalizacja cena 110.000zł
Kontakt: 792-547-662
JEDLINA ZDRÓJ, 2pok, 52m2, po
kapitalnym remoncie, bezczynszowe, cena 95.000, Kontakt
792-547-662

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

JM DOM do wynajęcia 2 –
pokojowe mieszkanie - 53 m2,
Podzamcze - ul. Poselska, 900 zł,
74 6660919, 607212315
JM DOM do wynajęcia 3 – pokojowe mieszkanie - 68 m2, Świebodzice - ul. Zwycięstwa, 900 zł, 74
6660919, 607212315
JM DOM do wynajęcia pokój z
kuchnią o powierzchni 35 m2, WC
na półpiętrze, ogrzewanie piec
kaflowy, Nowe Miasto - ul. Paderewskiego, 450 zł, 74 6660919,
607 212 315
JM DOM sprzedam mieszkanie
2 –pokojowe - 54 m2, III piętro w
bloku IV piętrowym, z balkonem

MS-2915 Podzamcze, 2 pokoje,
54m2, cena 135 tys. Tel. 883 334
486
MS-2911 Podzamcze, kawalerka
15m2, 11 piętro, cena 42 tys. Tel.
883 334 481
MS-2914 Podzamcze, 2 pokoje,
36m2, bez balkonu, cena 82 tys.
Tel. 883 334 481
MS-2862 Podzamcze, 2 pokoje,
36m2, 3 piętro, cena 108 tys. Tel.
793 111 130
MS-2896 Biały Kamień, kawalerka,
27m2, po kapitalnym remoncie,
cena 77 tys. Tel. 883 334 481
MS-2846 Biały Kamień, ul. Prosta,
45m2, 2 pokoje, po remoncie, 1
piętro, cena 129 tys. Tel. 883 334
481
MS-2839 Śródmieście, 2 pokoje,
54 m2, cena 67 tys. Tel. 883 334
486
DS-2834 Dom bliźniak, Poniatów-Stary Zdrój 97,5 m2, 239 tys. Tel.
883 334 486
DS-468 Szczawno Zdrój, dom
w zabudowie bliżniczej 150m2,
działka 320m2, cena 450 tys., Tel.
793 111 130

PLAC ZAMENHOFA 1/28
(HALA TARGOWA MANHATAN)
Skupujemy mieszkania za gotówkę
na Piaskowej Górze, lub Podzamczu,
może być zadłużone, lub z zajęciem
komorniczym !!! tel. 606 97 66 30
MS-2882 Piaskowa Góra - Nowe
mieszkanie w apartamentowcu,
ul. Odlewnicza! 82 m2, 3 pokoje,
cena 219 900 zł Tel. 606 976 630
MS- 2911 Piaskowa Góra, 2 pokoje, 42m2, 1 piętro, cena 120 tys.
Tel. 793 111 130
Piaskowa Góra, 3 pokoje, 51m2,
3 piętro, cena 145 tys. tel. 793
111 130
OKAZJA! MS-2925 Piaskowa Góra,
42m2, 2 pokoje, 4 piętro w 10 piętrowcu, 92 tys. Tel. 883 334 486
MS-2921 Nowe Miasto, 3 pokoje,
60m2, po kaitalnym remoncie, ul.
Namysłowskiego, cena 135 tys
MDM 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

MS-2886 Piaskowa Góra – ul. Wrocławska, kawalerka 29m2, cena 39
tys. Tel. 883 334 481

MS- 2889 okolice Lotników, Batorego, 40m2, 2 pokoje, po kapitalnym remoncie, super lokalizacja,
cena 125 tys. Tel. 883 334 486
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 remoncie,
cena 127 tys. Tel. 883 334 481
MS-2906 Piaskowa Góra, 3 pokoje, 45m2, po remoncie, cena 140
tys. Tel. 883 334 481
MS-2729 Piaskowa Góra, 3 pokoje, 51,5m2, cena 135 tys. Tel. 793
111 130
MS-2835 Piaskowa Góra, 2 pokoje, 29m2, do wprowadzenia, cena
82 500. Tel. 793 111 130
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• Ogłoszenia
okolicznościowe
• Podziękowania
• Kondolencje
• Nekrologi

1. SOWA&VICTORIA Świebodzice,
mieszkanie z ogródkiem. 2 pokoje z
widną kuchnią, łazienką i toaletą w
atrakcyjnej lokalizacji po kapitalnym
remoncie!99,000 zł. Tel: 502-657-640

w Tygodniku DB 2010

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

w portalu db2010.pl

3. SOWA&VICTORIA Biały Kamień,
zielona i spokojna okolica rozkładowe mieszkanie na I piętrze do częściowego remontu, cena: 69,900zł.
DO NEGOCJACJI!Tel. 502-657-640

na Facebooku

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 budowlana 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 remoncie. 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

ATRAKCYJNE CENY!
Tel. 790 709 590
12. SOWA&VICTORIA Biały Kamień,
3 pokoje 53 m2 z pięknym tarasem.
Cena: 149,900 zł. Atrakcyjna lokalizacja. Tel: 502-665-504
13.SOWA&VICTORIA SUPER OFERTA!!!! Dwupokojowe mieszkanie w
Szczawnie Zdr; do remontu, blisko
deptak, wykonano wszelkie projekty
oraz pozwolenia, 69 900zł do negocjacji!!! Tel: 502-665-504
14. SOWA&VICTORIA 53m2, dwa
pokoje, ładne mieszkanie w zielonej
i spokojnej okolicy Podgórza z
kojącym widokiem. Do remontu.
Atrakcyjna cena: 45 000zł!!!!. POLECAM! Tel: 502-665-504
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 cena87,000zł Tel. 519-121-104
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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
MENTOR Nieruchomości
ul. Główna 9/17 ( 1piętro )
58-309 Wałbrzych
T: +48 535 285 514
Z NAMI MOŻESZ ZAPROJEKTOWAĆ SWOJE MIESZKANIE LUB
DOKONAĆ METAMORFOZY JEGO
WNĘTRZA !!! tel. 530998374
SKUPUJEMY MIESZKANIA ZA GOTÓWKĘ , RÓWNIEŻ DO REMONTU
LUB Z ZADŁUŻENIEM TEL. 535
285 514
OKAZJA! Podzamcze, 2 pokoje z balkonem, wysoki parter,
54m2, świetna lokalizacja. Cena
125.000zł. 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 – Zdrój, 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 535-285514
PODZAMCZE, 3 POKOJE PO
KAPITALNYM REMONCIE, świetna
lokalizacja, gotowe do wprowadzenia, parter, 63 m2, 189 000zł
TEL 535 285 514
STARY ZDRÓJ, 2 POKOJE W
ROZKŁADZIE, 48m2, w bloku czteropiętrowym, balkon, miejskie
ogrzewanie. Cena 116.000zł DO
NEGOCJACJI Kontakt 535-311-265
ŚWIEBODZICE Oś. Sudeckie,
44m2, 2 pokoje z ogrzewaniem
MIEJSKIM, po remoncie, 1 PIĘTRO,
CENA 140.000zł!! DO NEGOCJACJI,
tel. 530-998-374
ŚRÓDMIEŚCIE, GUSTOWNE MIESZKANIE PO REMONCIE, wyposażone, 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 535-311265
NOWE MIASTO, dwupoziomowe
mieszkanie DO WPROWADZENIA,
52m2, 2 pokoje, spokojna okolica,
135.000zł !!! 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 Piaskowa Góra, 41m2, balkon, blok
czteropiętrowy. Cena 110.000zł.
Kontakt 535-311-265
ŚRÓDMIEŚCIE, CENTRUM, 5 pokoi,
120 m2, 2 balkony, 1 piętro, rozkład pomieszczeń, do remontu,
125 tys. Zł, Kontakt 535-285-514
SZCZAWNO-ZDRÓJ, 3 pokoje,
duży taras, świetna lokalizacja
– PRZY DEPTAKU, do wprowadzenia, 75m2. 260.000zł DO NEGOCJACJI !!! Kontakt 530-998-374

BON – Szczawno Zdrój, 140m2,
dwupoziomowy apartement, 4
pokoje, balkon, antresola, wysoki
standard. Cena: 269 000 zł (nr:
2095)- (74) 843 33 33, (74) 666 66
06, (74) 666 66 09
BON – Śrómieście, lokal biurowy na
sprzedaż, 50m2,parter, 3 pomieszczenia biurowe, wc, poczekalnia,
ogrzewanie elektryczne . Mozliwość wynajmu-1600 zł .Cena: 158
000zł (nr: 1124) - (74) 843 33 33, (74)
666 66 09
BON – Na sprzedaż lub wynajem
DOM w Jaczkowie, 250m2, położony na 5000m2 działki, świetnie
nadaję się na agroturystykę, piękne
widoki 89 000zł nr: (2190) (74) 666
66 06, (74) 666 66 09, (74) 843 33 33
BON – OBNIŻKA CENY ! Na sprzedaż mieszkanie 57m2, Biały Kamień,
do wprowadzenia, 3 pokoje,jasna
kuchnia w nowej zabudowie ze
sprzętami AGD w cenie ,okna PCV
z roletami, ładny budynek z windą
Cena:169 000zł (nr:2128) -(74) 843
33 33, (74) 666 66 09
BON – 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 murowana
na sprzedaż z możliwością adaptacji na dom, położona na działce
o pow.2500m2.Obiekt idealny na
agroturystykę. Cena: 89 000 do
negocjacji ( nr: 2023)- (74) 843 33
33, (74) 666 66 09
BON – Mieszkanie na sprzedaż lub
zamianę na 3 pokoje, Podgórze,
47,30m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka,przedpokój Cena 129 000 zł ( nr:
2201)- (74) 843 33 33, (74) 666 66 09

BON – Na zamianę mieszkanie w
Szczawnie Zdroju, 40m2, 2 pokoje,
jasna kuchnia,łazienka z wanną i
wc,ogrzewanie gazowe,parter z
bezpośrednim wejściem Cena: 99
000zł (nr:2205) - (74) 666 66 09, (74)
843 33 33, (74) 666 66 06
BON - OKAZJA! OBNIŻKA CENY,
na sprzedaż atrakcyjne mieszkanie
do remontu na Podzamczu, 73m2,
4 pokoje, 4 piętro, balkon. Cena:
129 000 zł
(nr: 2193) - (74) 843 33 33, (74) 666
66 06, (74) 666 66 09
BON – Szczawno Zdrój, Dom w
zabudowie szeregowej, 119 m2,
działka od 170 do 220 m2. Garaż
w bryle budynku. Możliwy kredyt
MDM Cena: 298 000 zł (nr: 1593) (74) 666 66 09, (74) 843 33 33, (74)
666 66 06
BON - Do sprzedania mieszkanie
na Podzamczu 84,8m2,3 pokojowe,łazienka i wc osobno,duży
balkon.179.000tys.(2135) - (74) 843
33 33, (74) 666 66 06, (74) 666 66 09
BON- Mieszkanie na sprzedaż w
Gorcach, 42m2, 2 pokoje, jasna
kuchnia, wc, 1 piętro, ogrzewanie
gazowe, ogródek 59 .000tys. (nr:
2167) - (74) 666 66 06, (74) 666 66
09, (74) 843 33 33
BON – Okolice Wałbrzycha,
eleganckie willowe mieszkanie
z dużym tarasem, 6 pokoi, 150
m2,działka 0,5 ha, ogrzewanie
gazowe, garaż, Cena: 349 000 zł (nr:
2114) - (74) 666 66 06, (74) 666 66
09, (74) 843 33 33
BON – Lokal na sprzedaż lub
wynajem w Śródmieściu,100m2,
okna PCV, ogrzewanie gazowe, w
reprezentacyjnej kamienicy Cena:
300 000 zł (nr: 2161) - (74) 666 66
06, (74) 666 66 09, (74) 843 33 33
BON – Mieszkanie na sprzedaż w
Szczawnie Zdroju 1 piętro 89m2, 3
pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój, duży balkon Cena: 350 000 zł
(nr.118) - (74) 666 66 09, (74) 666 66
06, (74) 843 33 33
BON – OBNIŻKA CENY !!!Mieszkanie na sprzedaż w Boguszowie, 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.

2000m2, cena 350 tys.zł. 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 mieszkanie 3
pokoje, 45m2, Piaskowa Góra, 2
piętro, cena 110 tys.zł. 74 666 42
42, 507 153 166.

WILLA- Sprzedamy garsonierę na
Piaskowej Górze. 19m2, 1 piętro,
stan dobry, cena 56 tys.zł. 74 666
42 42, 507 153 166.
WILLA- Sprzedamy Biały Kamień,
okolice Bema, 3 pokoje po remoncie, 54m2, cena 139 tys.zł. 74 666
42 42, 507 153 166.
WILLA – Do sprzedania kawalerka, Boguszów Gorce, 35 m2, cena
45000zł. parter, po remoncie, co
węgiel, 74 666 42 42, 507 153 166.
WILLA- Sprzedamy mieszkanie
po remoncie 34m2, kawalerka na
Nowym Mieście, ul.Fredry, co gaz,
cena 60 tys.zł. 74 666 42 42, 507
153 166.
WILLA – Sprzedamy kawalerkę
na Białym Kamieniu, 26m2, po
remoncie, co gaz, 1 piętro, garaż,
ogród, cena 62 tys.zł. 74 666 42
42, 507 153 166.
WILLA - Sprzedamy dom wolno
stojący na Podgórzu, 119m2, działka: 722m2 cena 180 tys.zł. stan
dobry, 74 666 42 42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy kawalerkę w
dzielnicy Podgórze, 43m2 , 53tys.
zł. 1 piętro, stan dobry, 74 666 42
42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy 3 pokoje,
54m2, St.Zdrój , po remoncie, wys.
parter, cena 69 tys.zł 74 666 42 42,
507 153 166.
WILLA – Sprzedamy kawalerkę na
P.Górze z jasną kuchnią, 26m2, 6
piętro, cena 75 tys.zł. 74 666 42 42,
507 153 166 .
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje w
Głuszycy, blok, cicha okolica, 2
piętro, 40m2, cena 64 tys.zł. 74 666
42 42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy 3 pokoje na
Podgórzu z ogródkiem, dwupoziomowe, cicha lokalizacja, 64m2, po
remoncie, cena 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, 507 153 166 .
WILLA – Sprzedamy 2 pok. na
N.Mieście z ogrodem, garażem, 2
pokoje, 46m2, cena 149 tys.zł. 666
42 42, 507 153 166.
WILLA - Posiadamy mieszkania i
domy do wynajęcia na terenie

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

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

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

BON – OKAZJA! OBNIŻKA CENY
Szczawno Zdrój, 58 m2, 3 pokoje,

WILLA – Sprzedamy kawalerkę,
31m2, na Rusinowie, cena 47 tys.

Wałbrzycha, 74 666 42 42
WILLA – Sprzedamy 38m2, Śródmieście, 2 pokoje, ul.Batorego,
parter, co węgiel, cena 69 tys. zł.
do negocjacji, 74 666 42 42, 507
153 166 .
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje po
remoncie, 54m2, N.Miasto, parter,
cena 55000zł. 74 666 42 42, 507
153 166.
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje Podzamcze, 50m2, 6 piętro, cena 119
tys.zł. 74 666 42 42, 507 153 166.
WILLA- Sprzedamy pół domu
na Poniatowie, 3 pokoje, działka

WILLA- OKAZJA! Sprzedamy 2 pokoje 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, 507 153
166.
WILLA- Sprzedamy Piaskowa
Góra, 2 pokoje, 4 piętro, stan bardzo dobry, 42m2, cena 109000zł.
74 666 42 42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy Śródmieście,
3 pok. 104m2, 1 piętro, cena 110
tys.zł. co miejskie, 666 42 42, 507
153 166.
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.

ul. Palisadowa 2c,
58-316 Wałbrzych
Tel. 74 840 40 40, 693 223 424,
512 085 489, 509 530 885
Wszystkie oferty biura na stronie:
www.nieruchomosci-renoma.pl

NAJWIĘSZY WYBÓR MIESZKAŃ
NA PODZAMCZU!
RENOMA – PODZAMCZE, ul.
Poselska, 2 pokoje, 51m2, 7 piętro
w 10, cena 123.500zł, tel. 74 840
40 40, 724 464 997
RENOMA – PODZAMCZE, ul.
Grodzka, 2 pokoje, 35m2, 10
piętro w 10, cena 99.900zł, do
wprowadzenia, możliwa zamiana
z dopłatą na 3 pokoje, tel. 74 840
40 40, 512 085 489
RENOMA – PODZAMCZE, ul. Blankowa, 4 pokoje, 86m2, 8 piętro w
10, cena 189.900zł, tel. 74 840 40
40, 693 223 424
RENOMA – PODZAMCZE, ul. Senatorska, 2 pokoje, 48m2, 6 piętro w
10, cena 129.000zł, po remoncie,
tel. 74 840 40 40, 512 085 489
RENOMA – PODZAMCZE, ul.
Grodzka, 2 pokoje, 35.5m2, 8
piętro w 10, cena 129.000zł, po
kapitalnym remoncie, tel. 74 840
40 40, 512 085 489
RENOMA – PODZAMCZE, ul. Hetmańska, 2 pokoje, 48m2, 2 piętro
w 4, cena 132.000zł, tel. 74 840 40
40, 724 464 997

RENOMA – PODZAMCZE, ul.
Palisadowa, 3 pokoje, 60m2, 2
piętro w 10, cena 160.000zł, do
odnowienia, tel. 74 840 40 40, 693
223 424
RENOMA – PODZAMCZE, ul. Palisadowa, 2 pokoje, 48m2, 9 piętro
w 10, cena 134.000zł, tel. 74 840
40 40, 512 085 489
RENOMA – PODZAMCZE, ul.
Basztowa, 2 pokoje, 54m2, parter
w 4, cena 131.000zł, tel. 74 840 40
40, 724 464 997
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. gazowe, 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 taras, 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 MOŻLIWOŚCIĄ PROWADENIA DZIAŁALNOŚCI GOSP. ŚWIEBODZICE
- CIERNIE, 400m2, jednopiętrowy
+ poddasze, cena 196.000zł tel. 74
840 40 40, 693 223 424
RENOMA – DOM MIEROSZÓW
Z MOŻLIWOŚCIĄ PROWADENIA
DZIAŁALNOŚCI GOSP, 162m2
+ 150m2 na działalność, działka
600m2, C.O. węglowe + kominek,
6 pokoi, cena 250.000zł tel. 74 840
40 40, 693 223 424
RENOMA – DZIAŁKA W DZIEĆMOROWICACH, ul. Strumykowa,
powierzchnia 2527m2, asfaltowy
dojazd, cena 65.000zł lub zamiana
na mieszkanie w podobnej cenie
tel. 74 840 40 40, 693 223 424
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REKLAMA

Zapraszamy na naszą stronę internetową http://www.gosciniec-sudecki.pl/
oraz na nasz profil na Facebooku https://web.facebook.com/gluszycarestauracja/?fref=ts

